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Fig. A. Herb Krzysztofa Szydowieckiego,

Odrow ze smokiem.

Z wydawnictwa Tyt. hr. Dziah.skiego, Liber geneseos.

WSTP.

O ródach i literaturze przedmiotu.

Pó wieku z gór, jak wysza w Paryu (Tijpis Crapelet,

Via dicta de Vaiigirard, 9), kosztem Tytusa lir. Dziay-
skiego, pubil^acya: Liber geneseos Illiistris familie Schidlo-

uicie, MDXXXI. Jak z tytuu ju wida, bya to liistorya rodu

Szydowieckicli, icli kronika rodzinna, której orygina, spisany

na pergaminie, janiejcy baskiem miniaturowych portretów

czonków tego domu, pierwszorzdnej piknoci, ze czci



i z dum przechowywa waciciel bibliotelii kórniclóej, a wy-
dawca wspomnianego rl^opisu. Telvst oryginalny objani wy-
dawca przypiskami aciskimi, przypominajcymi wspócze-
snym gone w pierwszych trzecli dziesilkaci lat XVI wieku

imi kanclerza Zygmunta I. i sztuk mionika, Krzysztofa Szy-

dowieckiego.

Bo jake wiedzie co wicej mogli o nim ludzie XIX
wieku, jeli ju w drugiej poowie XVI stulecia, mimo dumnej

przepowiedni Krzyckiego: Carminibiis uwes saeciila multa

mcis '), prawie, e o nim nie pamitano. Na Krzysztofie wy-
gas ród Szydowieckich (f 1532), pocó wic wskrzesa na

darmo ycie i dziea domu, którego aden czonek ju nie

y, którego, jak mówi Dziayski, powoujc si na Papro-

ckiego, wartoby sobie skaptowa. Odezwie si o mm w sk-
pych sowacli Heidenstein -), wicej wprawdzie powici mu
miejsca Wapowski, ale ju Paprocki liczy si ze sowami
(i bdne czasem podaje szczegóy), wspomn o nim w XVII

wieku Kasper Siemek ^) i Starowolski, w XVIII w. Niesiecki.

Oto prawie wszystko, co o Krzysztofie Szydowieckim i jego

domu od chwili zgonu kanclerza, trzy wieki pisay. Pami
trwalsz przechoway, odwrotnie jak w Horacyuszowskim

wierszu, pomniki bronzowe i marmurowe, budowle ceglane

i kamienne, obrazy sztalugowe i miniatury. One na przekór

grobowemu milczeniu ludzi gono mówiy o kulturze i zasu-

gach dla niej Szydowieckich, a osobliwie Krzysztofa i w kocu
zmusiy do zainteresowania si nimi i ich fundatorami.

To bya geneza publikacyi Libri geneseos i dodanej do

niej biografii najgoniejszego z Szydowieckich, Krzysztofa,

mecenasa sztuki i literatury oraz wpywowego kanclerza Zy-

gmunta I.

Po raz pierwszy zapoznali si czytelnicy z yciorysem Krzy-

sztofa opartym na ródach, na Liber geneseos, na niewydanych

wówczas jeszcze Tomicianach, Heidensteinie, Andrzeju Krzyckim.

') W elogiiim na mier królowej Barbarj^ Zapolya, pierwszej

ony Zygmunta I. (C. Morawski: Andreae Cricii Carmino, Cracuuiae ISSSJ.

2) Cancelariiis siuc de dignilate cl officio cancellani legni Poloniae

(Brunsberg 1610).

*) Ciuis bonus... fCrac. Andreouicn. 1G32).
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Nie wyczerpywa on wprawdzie przedmiotu, zajmowa
si gównie piil)liczn i polityczn stron dziaalnoci Krzy-

sztofa, szczegóów familijnych i ycia prywatnego prawie e
nie podawa, o zasugach kulturalnych zawiera kilka wierszy,

zwraca jednalv uwag na czowieka i jego ród, na pomniki,

które jemu i domowi jego powstanie swe zawdziczay.
Apel ten jednak pozosta niemal bez odgosu, bo nie wywoa
studyów i prac bardziej wyczerpuj cycli w powyszym kie-

runku. Bo jeli Sobieszczasii *) w kilka lat póniej (1852)

zajmowa si Szydowieckimi, to mimocliodem tylko, przy

sposobnoci opisu do powierzchownego pomników: I\rzy-

sztofa i dzieci jego w Opatowie, a brata Mikoaja w Szy-

dowcu, w Ictórych stylistyczny rozbiór wcale nie wchodzi.

Dorywcze równie tylko wiadomoci podaway o Szy-

dowieckicli illustrowane nasze tygodniki: Klosij i Tijijodnik

illuslrowaiiy % przewanie jako krótkie objanienia do publi-

kowanych na amach ich drzeworytów. Szczup gar szcze-

góów o Szydowieckich i history Szydowca poda Sownik
geograficzny, T. XII, 1892 (str. 100—'l); X. W. Fudalewski

w monografii: Miasto Opatów, 1895, opar yciorys Krzysztofa

Szydowieckiego przewanie na odnonej biografii Dziay-
skiego, w opisie za pomnika Krzysztofa i córki jego Anny
w kolegiacie opatowskiej nie pokusi si o ich determinacy.

Najbardziej wartociow, bo na ródach opart history domu
Szydowieckich podaa Encyklopedya Powsz. Orgelbranda (ed.

cit.), T. XXIV, str. 849—854 (artykuy Jul. B.) nie wchodzc
jednak w stylistjTzny opis pomników zwizanych z nazwi-

skiem tego rodu. W trzech tylko — o ile mi wiadomo —
wypadkach, zajto si bliej spraw oznaczenia wspomnianyci
pomników. Badaczami tymi byli: Gerson, który w opisie pu-

blikowanych przez siebie miniatur ))w. Marcina« i wKrzysztofa

Szydowieckiego« zdobicycli t. zw. ))Przywilej opatowski«

*) Wycieczka archeologiczna w niektóre strony guberni radomskiej,

odbyta we wrzeniu 1851, Bibl. warsz., 1852; por. take artyku jego

(F. M. S.), Szydowiec w Encyklop. Powsz. Orgelbranda, Warszawa 1867.

T. XXIV, str. 846.

5) Kosy R. 1867, T. V, str. 34, R. 1872, T. XV, str. 222-223; Tyg.

ill. R. 1862. T. V, str. 220, H. 1862, T. VI, str. 224, R. 1880, T. IX, str. 157.
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2 r. 1519 (Sprawozdania komisyi do badania hist. szt. w Polsce,

T. V), stara si oznaczy ich twórc, dalej Prof. Dr Jerz}'

hr. Mycielski, który w swej pracy: Galerya obrazu) przy

Muzeum XX. Czartoryskich w Krakowie wskaza na szko,

z jakiej praw^dopodobnie wyszed obraz ))Sw. Anny Samo-

trzeciej« z klczcym u stóp Jej Krzysztofem Szydowieckim

(dzi w paacu JE. Z. hr. Tarnowskiego w Krakowie), wreszcie

. p. nieodaowany mój Mistrz, Prof. M. Sokoowski, który

w artykuach: Nagrobek Krzysztofa Szydlowieckiego i rzut oka

na pochodzenie zabytków bronzowych u nas oraz Nagrobek

Anny Szydowieckiej i jej brata Ludwika-Mikolaja w Opato-

wie (obie w Sprawozdaniach komisyi do bad. hist. sztuki

w Polsce, T. VII), pierwszy podda krytycznemu rozbiorowi

powysze dziea sztuki i w kadym razie bliej je oznaczy.

Sowem nie zadano sobie dotychczas pracy, aby na podstawie

róde, znajomoci odnon3xh pomników, a z uwzgldnieniem

dotyczcej literatury, da moliwie wyczerpujcy obraz ycia

i cywilizacyjnej dziaalnoci Szydowieckich, a przed innymi

Krzysztofa, który spoecznem stanowiskiem i znaczeniem, jak

niemniej zasugami na polu kultury i sztuki ponad innych

czonków^ swego rodu si wybi, a wród wspóczesnych na

polu mecenasostwa prym niemal trzyma.

Temat to pocigajcy. Zabraem si do jego opracowania

zachcony przez . p. Maryana Sokoowskiego, który wobec
wanoci Szydowieckich dla historyi i kultury w Polsce, za-

znaczy niejednokrotnie potrzeb i poytek takiej monografii.

Mówic o ródach, na których ta praca si opiera, wy-

róni naley przedewszystkiem dwa jako najprzedniejsze. Je-

dno, to znany zbiór X. Stanisawa Górskiego, t. zw. Acta

Tomiciana, zarówno wydane tomy (12), jako te niewy-

dane rkopisy, mianowicie: Nr. 266, 267, 268, 270 i 272 archi-

wum XX. Czartoryskich w Krakowie.

Wszdzie tu mnóstw^o pierwszorzdnych wiadomoci do

politycznej dziaalnoci Krzysztofa Szydlowieckiego, wiele za
informacyj do stosunków familijnych kanclerza i jego rodziny,

wreszcie sporo przyczynków do kulturalnej jego dziaalnoci.

Podnosi zreszt warto i znaczenie zbioru wspomnianego
zbyteczna, zatrzyma si natomiast duej w^ypada i z bliska
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si przyjrze ródu driigieiiiii, na klóic raz i)o raz przyszo

mi si w cigu pracy niniejszej powoywa, a na l^tóre ma
dotycliczas zwracano uwag. Jest niem: Liber (jcncscos Illiistris

Jhiuilic Sciudlouicic (sic) 1331. Jest to z jednej strony zwiza
monografia monego rodu, sigajca do czasów ojca Ivrzy-

sztofa, Stanisawa, do czasów zatem, w itórycli doiiuis Sclii-

dlomcid wystpia na widowni dziejów polsl^icli, z drugiej,

e si tak wyra, inwentaryzacya mecenasowsl^iej i liultura-

nej jego dziaanoci. Pomnilc zatem — jal; widzimy — nie

maej dla nas dzisiaj wagi, wówczas za, l^iedy wyszed osta-

tecznie z rlv iluminujcego lvarty jego artysty, przedmiotem

)y musia szczególniejszej dumy Krzysztofa i Mikoaja Szy-

dowieckich, l)o zapisywa ku pamici potomnych uniciim

(lonicsticiiin uirtais paritcr ci (jloricic crcmpliim ^). Poj acno,

e ród, który w krótkim stosunkowo przecigu czasu do nie-

zwykego doszed w Rzeczypospolitej znaczenia i majtku,

a o zasugaci swoici wysokie mia wyobraenie, pragn imi
swe i czyny utrwali w pergaminowym kodeksie, l)laskiem

za zdobicych go miniatur przypomnie Nominis Mcijesicitem ').

Zanim przejd do omówienia wartoci ródowej Libri

(jenescos, pragn poda przedewszystkiem obfitujce w drama-

tyczne momenta koleje losów tego miniaturowego kodeksu

i sów kilka powici jego wydawnictwom oraz petersbur-

skiemu egzemplarzowi pamitnika Szydowieckich. Jak wyej
wspomniaem, wydawc Liber gen. by Tytus ir. Dziayski

z Kórnika (W. Poznaskie), waciciel oryginalnego kodeksu.

Susznem jest — zdaniem mojem — przypuszczczenie Dr. Zy-

gmunta Celichow'skiego, zasuonego wydawcy Tomicianów

i dyrektora archiwum i biblioteki w Kórniku, e kodeks ów,

zanim przeszed na wasno hr. Dziayskiego (i jak zoba-

czymy innycli przed nim posiadaczy), znajdowa si w Nie-

wieu. Za hypotez t przemawiaj nastpujce fakta. Po

mierci Mikoaja Szydowieckiego (w styczniu 1532 r.), Szy-

dowiec odziedziczy brat jego, I\rzysztof, kanclerz w. k., po

jego za zgonie (30/12 1532) dobra szydowieckie otrzymaa

^) Z wstpu Lib. genes.

^) Lib. genes.



ostatecznie najmodsza jego córka »pogrobo\viec«, Elbieta.

Przez jej maestwo z Mil^oajem Czarnym Radziwiem,
panem na Niewieu, Oyce etc. w r. 1547, Szydowiec dosta

si w dom Radziwiów niewiesl<:icli, a równoczenie zape-

wne i liodelis nasz Liber geneseos, odziedziczony niewtpliwie

przez Krzysztofa po Mikoaju*).

Po mierci ostatniego ordynata, Dominika Radziwia
w r. 1813^), kiedy Niewie zacz upada, dosta si kodeks

ów do Warszawy, gdzie znalaz nabywc w osobie Ivajetana

Kwiatkowskiego ^°), w litórego posiadaniu znajdoway si —
jak mnie informuje Dr Z. Celichowski — róne zabytki, po-

chodzce z Niewiea...

))Przed laty okoo 30 — pisze Dziayski w przedmowie

do wydawnictwa swego Libii geneseos, pisanej w r. 1848 —
nabyem w Warszawie za sum 2.000 dukatów staroytny

i niezwyky skarb w postaci kodeksów-rkopisów do rzeczy

polskich si odnoszcych "). Ponad wszystko modzieczego
umysu gorcem pragnieniem bya cli wydania jednego oso-

bliwie z kodeksów mej biblioteki — janiejcego od barw

i zota, a noszcego tytu Liber geneseos '-). Nazwiska sprze-

*) Który, jak zobaczj^my, by fundatorem kodeksu.

9) Eiicyklop. Powsz. Orgelbranda, ^Yarsza^va 1875, T. X, str. 22.

'0) Encyklop. Powsz. Orgebr. Warszawa, 1867, T. XXIV, str. 847.

") Adam Tytus hr. Dziajski, ur. w Poznaniu w r. 1797 -j- 1862.

Mia zatem w cliwili nabycia owego ))skarbu(( zaledwie 20 kilka lat.

Rok nabycia: 1821 podaje Encyklop. Folusz. Orgelbr., Warsz. 1874, T. VII,

str. 47. Ze sów W. Luszczkiewicza (w monografii jego Koció koleg.

w. Marcina w Opatowie, Spiawozd. kom. do bad. h. szt. w P., T. VI,

str. 37): ))Z kocioa szydowiecldego przeszed on (tj. kodeks Libii

gen.) w r. 1820 w rce Tytusa hr. Dziayskiego, wydawcy kodeksu

z r. 1848« wynikaoby, e hr. D. Icodelcs ów naby wprost od zarzdu
kocioa w Szydowcu; tymczasem hr. D. sam wyranie zaznacza w cyt.

przedmowie, e go kupi w Warszawie, Dr Z. Celichowski za mó-
wi mi (w styczniu 1911 r.), e hr. D. naby Liber gen. wraz z innymi

rkopisami okoo r. 1820 od »pewnego zbieracza w Warszawie*.
1*) Caa przedmowa, jak niemniej ))Dodatki«, pisane s w jzj^ku

aciskim, którym, jak wiadomo, lir. D. znakomicie wada. Ustp wyej
tómaczony brzmi w oryginale: Juoenileni animnm simiiabat insnpcr

cupiditas ostentandi unum igitur e codicibus gazophilacii mei auro picii-

risue insignem, inscriptum ^Liber geneseosa...

VI



dawcy Dziayski nie podaje, z Encyldopcdiii poiusz. Orgelbranda

(i'd. IHIi/, loco cii.) dowiadujemy si natomiast, e by nim Ka-

jetan Kwiatkowski, ^historyk, ur. w r. 1770, szambehm króla

Stanisawa Augusta, nastpnie czonek warsz. Tow. przyj,

nauk, ostatecznie dyrektor gimnazyum w Kielcacli, zmary
w r. 1852 w Warszawie« ^^), waciciel piknego zbioru ksi-
ek polskich i wanych r k o p i s ó w« ^^).

Dziayski pragn jeszcze przed r, 1830 wyda Liber

gencscos (Encijklop. powsz. Onjelbr. IHlu, t, A'A7V, sir. H'i7),

z powodu jednak powstania 1831 r. — jak mówi sam wy-
dawca — ))zamiar ten póniej dopiero uskuteczni* (Encijklop.

cd. et loco cii.). Jako dat wydania kodeksu naszego podaj:
Encijklopedya powsz. Orgelbr. (ed. cl loco cit.) oraz katalog:

Nakady Bibl. Kórnickiej 1829—1910, str. 1, rok 1848, opiera-

jc si oczywicie na »Przedmowie« Dziayskiego do wyda-
w^nictwa jego Libri gen., opatrzonej dat: ))Kórnik anno
MDCCCXLV1II«. Fakt ostatni jednak uprawnia tylko do wnio-

sku, e w roku powyszym wydawca przedmow sw
pisa, publikacya za jego w roku tym ju z tego powodu
ukaza si nie moga, gdy na zaczonej do niej rycinie,

reprodukujcej pomnik Mikoaja Szydowskiego podan jest

data: 18'iU. Sprzeczno t zauway widocznie autor artykuu
))Dziayski« w Encyklop. powsz. Orgelbr. (maej). Warszawa,
r. 1873, T. III, str. 467, jako bowiem rok wydania podaje:

))Pary 1848 czy Pozna 1852«. Za dat ostatni przema-
wiaj nastpujce sowa Sobieszczaskiego (op. cit, str. 69):

»Wprawdzie grobowiec ten (tj. Krzysztofa Szydowieckiego
w Opatowie), rytowa ju doskonale w r. 1848 ^^) nasz czci-

godny artysta J. Piwarski do jakiego dziea o Szy-
dowieckich, co od lat kilkunastu ma wrcho-

^3) '*) Encyklop. Poiusz. Orgelbranda, Warszawa, 1874, T. VII, str. 47.

By on take autorem Próbki pióra bezstronnego obywatela nad stanem

teraniejszym i przyszym Polski (AYarszawa 1791), Dziejów narodu pol-

skiego za panowania Wad. lY, króla polsk. (Warszawa 1823) etc, prze-

oy Swetoniusza Dzieje XII cesarzów rzym., 2 t. Wrocaw 1826, obok
tekstu a., (^Encyklop. Pow. Org. ed. et loco est.)

1^) Mylnie — zamiast: 1847, o czem zreszt w dalszym cigu b-
dzie mowa.
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dzi, lecz maa liczba osób rycin t widziaa, dzieo za
Bóg wie, czy i lviedy iijrzymy«. Oczywicie mowa tutaj o ry-

cinie Piwarskiego z r. 1847, doczonej do wydawnictwa Liber

geneseos, Ictóry zatem jeszcze we wrzeniu 1851 r., tj.

iiedv Sobieszczasl^i odwiedza Szydowiec "), nie wyszed.
Powyszy mój domys potwierdziy sowa istu p. Wa-

dysawa Micliiewicza w Paryu (z dn. 11/7 1911 r.), do któ-

rego zwróciem si z prob o wyszukanie w bibliografiach

francuskich waciwego roku wydania Libri geneseos. Oto co

mi p. W. M. pisze: »Dzieo wyszo rzeczywicie w Paryu.
Czytam w Biblographie de la France ou jonrnal genera de

rimprimerie et de la Ubranie et des cartes geographiiies, gra-

uiires, lithographies et oeuures de musiue:
»— 1361. Liber geneseos Illustris familie

Schidloyicie MDXXXI in folio de 9 feuilles plus
16 planches et un fac-simile, impr. de Crapeet
a Paris, p. 123 (. ..samedi, 3 Janyier 1852)((.

Z pocztkiem zatem stycznia 1852 r., tj. w t e

j

samej chwili (o ironio losu!), kiedy ukazay si powyej
cytowane lamentacye Sobieszczaskiego "), ukoczono druk
publikacyi Dziayskiego, Liber geneseos.

Pamitnik Szydowieckich ukaza si w trzech wydaniach.

W dwóch papierowych: a) mae folio, b) wielkie folio i c)

w pergaminowem ^^). Wszystkie trzy zawieraj — obok tekstu—
12 rycin odtwarzajcych miniatury oryginau. Cztery dalsze

ryciny w ))Dodatkach(( zapoznaway po raz pierwszy szersz

publiczno z nagrobkami Krzysztofa i Mikoaja Szydowie-

*^) Por. wyej, przyp. 4.

") W Bihl. Warsz. 1852, stycze.
**) Wydawnictwo pergaminowe ukazao si, jak mnie informuje

Dr Z. Celichowski, jedynie w paru cgzemplarzacli. ))Nie byy one wa-
ciwie przeznaczone na zwyk sprzeda<(, lecz na wwymian na podo-

bne, inne wydawnictwa*. Nie s te one ))oprawne, lecz w lunych
kartachw, a od wzwyczajnych egzemplarz}^ róni si t3'lko materyacm«.
Doda winnimy, e pomniki Krzysztofa i Mikoaja S., medalion I\.rzy-

sztofa i t. zw. ))Lament«, odbito w perg. W3'daniu kolorowo, tj. w bar-

waci naladujc}'eh bronz i marmur. ))Lament« wreszcie publik, jest

w 3 osobnych tablicach, a nie w jednej, potrójnej.
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ckich (w Opatowie i Szydowcu ^^) z medalionem Krzysztofa

i jego pieczciami, we fdc-similc za doczy wydawca docu-

ment sojuszu ))l3raterstwa« miedzy l<anclerzem polsl^im a lvs.

ADieclitem prus^^im. Kart tytuow wreszcie o)U wydawnictw
zdol)i lierb Odrow ze smolciem (por. fig. A), ostatni za
stron tel^stu widot: ))Ivolegiaty w. Marcina w Opatowiew.

Prócz tego sporzdzi l^aza lir. Dziayski kilka egzemplarzy

pergaminowych, zawierajcyci obok tekstu (szwabach)

rcznie malowane kopie miniatur i inicyaów Libii geiies. -°),

•3) Pomnikowi Krzysztofa S. powicone s 2 tablice. Jedna od-

twarza cay pomnik (wraz ze zczon z nim pyt synka jego Zygmunta),

druga, potrójna tablica, podaje t. zw. wLament po mierci Krzysztofa S.a,

paskorzeb zdobic jego nagrobek. (Por. wyej, przyp. 18). Xa mie-

dziorycie przedstawiajcym ten ostatni pomnik czytamy podpis: /. F. Pi-

warski ad viv. del. et sculps. Vars. 18^7. Ten sam podpis znajdujeni}-

na fragmencie z »sokoami« Lamentu z odmienn jednak dat: 1848. Na
dwócli nastpny cli fragmentacli Lamentu niema wprawdzie podpisu

Piwarskiego, stylistyczny icli jednak charakter, identyczny z traktowa-

niem pierwszego fragmentu wiadczy o tym samym artycie. Xa kilku

miedziorytach, odtwarzajcych portrety miniaturowe Szydowieckich

czytamy podpis: Caspar f. Jest to niewtpliwie znany miedziorytnik

Józef Caspar ur. 1799 w Rorschach (w Szwajcaryi) 7 1880 w Berlinie,

czynny (tame) od r. 182(5 a do r. 1847, w którym to roku przerwa
artystyczn sw dziaalno z powodu choroby ócz. P\ikt ostatni po-

zwala zatem oznaczy nam terminum ad quem wykonania powyszych
rycin. Gównymi jego dzieami s midzy innymi miedzioryty: ww. Ka-

tarzynaa (podug Rafaela — 1827), ))Madonna domu Colonnaw (tego —
1830), »Córka Tycyana« (1835) etc. Ostatni jego prac by ))portret

Mendelssohnac podug HensFa. (Por. Thieme-Becker, Allgem. Lexikon

d. bildenden Kunstler von d. Antike bis zur Gegenwart, Lcipzig 1912,

T. VI, str. 120). W wspomnianem wyej facsimile, piecz Krzysztofa S.

(herb Odrow ze smokiem) wykonano w technice miedziorytniczej.

Pod rycin t czytamy podpis: A. Feart sc.

-") Sposób wykonania tych rcznych kopij i ich warto sty-

listyczn i ikonograficzn omawiam w przyp. do R. VI tekstu, przy

sposobnoci mianowicie rozbioru oryginalnych miniatur. Egzem-

plarze pergaminowe z rcznemi kopiami etc. posiada Biblioteka Kórni-

cka oraz Muzeum XX. Czartoryskich w Krakowie. Rzecz jednak dzi-

wna, e w kopii Kórnickiej niema inicyaów barwnych, którymi

ozdobiony jest tekst kopii Muz. XX. Czart. W obu kopiach natomiast

na karcie tytuowej herb Odrow ze smokiem, wykonany rcznie

w kilku kolorach, na kocu za tekstu jednobarwny (niebieski) widok
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do których nadto doczono reprodukcye, odtwarzajce w mie-

dziorycie te same miniatury-') oraz wyej opisane cztery

tablice i fac-simile. W jakim stanie konserwacyi naby
ir. Dziayski illuminowany, pergaminowy kodeks Libri (je-

neseos nie wiemy — dzisiaj miniaturowe portrety Szydowie-

kolegiaty w. Marcina w Opatowie — podobnie zatem jak w opisanych

wyej wydawnictwach: a) b) c), z t oczywicie rónic, e w ostatnich

trzech wydawnictwach s to tylko miedzioryty. I'od miedziorytem
z widokiem kocioa w. Marcina w Opatowie czytamy ])odpis: Ecclesia

in Opatów oraz A. Racinet del. — A. La Yieile sc. (Albert Charles Au-

gust Racinet, którego odróni trzeba od znanego autora Uornement

polychrome, M. A. Racinefa, urodzony 1825 w Paryu, rysowa wzory

dhi wyrobów przemysu artyst., kopiowa stare sztycliy etc. Por. H. W.
Singer, Allgem. Kunslerlexikon, T. IV, str. 5). Zwaywszy zupen iden-

tyczno kompozycyi miniatury wyobraajcej koció opatowski

(w powyszych kopiach pergamin.) z odnonym miedziorytem,
przyj wypada, e twórc jej by albo sam A. Racinet, albo jaki, nie-

znany nam artysta, który poprostu przekalkulowa rysunek A. Racinefa.

Co si tyczy herbu Odrow ze smokiem, pod którym w adnem
wydaniu nie ma podpisu artysty, jest on niewtpliwie, podobnie jak

))koció w. Marcina w Opatowiec, dodatkiem Dziayskiego, róni si
bowiem najzupeniej od takiego lierbu I\rzysztofa Szydów ieckiego na

miniaturowym jego portrecie Libri genes., jak niemniej na obrazie ))w.

Anna Samotrzeciaa z klczcym u Jej stóp kanclerzem. (Por. tabl. XLII

i XLIII z za. fig. A.) i \v ogóle od wszystkich znanyci nam przedsta-

wie ))Odrowa ze smokiemw z w. XVI, gdzie wszdzie smok ujmujcy
tarcz herbow przedstawiony jest heraldycznie wiernie, tj. tak, jak go

widzimy na dyplomie ces. Maksymiliana I z r. 1515, przydajcego
))Ozdob(( t do herbu Krzysztofa S., a wic z gow w profilu (tabl.

XXXIX). Tymczasem na kartach tytuowycli wszystkich wymienionych
wydawnictw Libri genes. eb smoka przedstawiony jest niemal en face

i nie wznosi si on nad tarcz herbow, lecz wyazi z bocznego jej

W3'krojenia. Prócz tego midzy ^smokieniw w wydawnictwach Dziay-
skiego a podobnemi kreacyami z w. XVI zachodz do znaczne rónice
w rysunku cielska. Rysunek wreszcie lambrekinów tarczy herb. w opi-

sanych wydawnictwach przypomina zbyt silne pseudo-gotj^kie orna-

mentacye z pierwszej poowy XIX wieku. Nie ma w nich nic z brio

ozdób tych z czasów K. Szydowieckiego, nie warcz one w powietrzu,

lecz s jakby wykrojone z drzewa i ])rzylepione do tarczy herbowej.

Przypatrujc si »Odrowowi ze smokiemw, w wydawnictwach Libri

genes. Dziayskiego, odnosi si sowem wraenie, e artycie chodzio
jedynie o dekoracyjny efekt, a nie o heraldyczn ciso.
Przyzna jednak trzeba, e sam smok rysowany z zaciciem, by



ckich, o których susznie mówi wydawca (w Adnotdiiones),

c zaliczy je naley do »naj przednie jszych pomników ikono-

grafii i miniaturowego malarstwa w Polscew, s niestety z ma-
ymi wyjtkami bardzo zniszczone -^), jednej nawet miniatury

(portretu Jakója Szydowieckiego, podskarbiego w. k.), brak
zupenie. Stanowi one zbiór lunych kart, o tekcie za
wszelki s u c li zagin.

Gdym w styczniu 1911 r. przyby do Kórnika, Dr Z. Ce-

lichowski owiadczy mi, e mimo najskrztniejszycli poszu-

kiwa, nie udao mu si odnale tekstu w Kórniku, gdzie

w ogóle tekstu owego nigdy nie widzia, miniatury za
znajduj si — wedug Dr C. — mniej wicej od roku 1840

w Kórniku.

Poszukiwania moje za tekstem, czynione w Paryu
i w Poznaskiem nie odniosy niestety adnego skutku '^^).

moe równie przez A. Racinefn, twórcy wkocioa w. Marcina w Opa-
towiec^, lub te przez innego, jakiego Francuza, o którym zdaje si
mówi waciwa Francuzom ))wytworno<( rysunku. Nie rysowa go
w kadym razie — jak sdz — K. W. Kielisiski, który — jak wia-

domo — przez lat 10 (1839—1849) pracowa dla T. hr. Dziayskiego
w Kórniku. Artysta ten, znany z odtwarza (w rycinach) starych pie-

czci, herbów, medali etc. (por. J. hr. Mycielski, Sto lat dziejów malar-

stwa w Polsce, Kraków, 1897, str. 316—317), chocia rysowa paskorze-b »Lament« z nagrobka Krzysztofa S. (Por. Album K. W. KieUsi-

skiego, Pozna, 1853), a nawet »z jiblioteki sieniawskiej... wiernie i kun-

sztownie przekopiowa rkopis sawnego dziea wO sztuce wojennejw

Albrechta Brandeburskiego jak niemniej liczne do nalece rysunki obja-

niajce« (Album etc), nie rysowa tak dobrze jak twórca opisanego

))Odrowa ze smokiema, owszem nieraz twardo i bdnie. Herb zreszt
powyszy oraz »koció w. Marcina w Opatowie* powsta prawdopo-
dobnie u samego kresu prac przygotowawczych do wydawnictw Libri

gen., tj. okoo r. 1851, Kielisiski za umar ju 2/1 1849 r. (Mycielski,

op. cit., str. 320).

*') Znane ju nam z wymienionych wyej wydawnictw a) i b).

*-) Szczegóowy opis stanu zniszczenia podanj"^ jest w R. VI.

nin. pracy.

23) Dr. Z. Celichowski wyrazi wobec mnie przypuszczenie, e
moe tekst pozosta w Parj-u, w Hotel Lambert jeszcze z czasów druku.

Udaem si tedj' do p. Wad. Mickiewicza w Paryu z prob o askawe
zbadanie, czy or3'ginalnego tekstu niema przypadkowo w Hotel Lam-
bert. W odpowiedzi zakomunikowa mi p. W. M. (listem z dn, 11/7
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Brak oryg. tekstu i smutny stan miniatur tómaczy obe-

cny waciciel Kórnika, Wadysaw lir. Zamoyski, w sposób

nastpujcy-^):

...Po powstaniach 1831 r. i 1863 r. Prusacy szukajc kom-

promitujcycli papierów, przetrzsali wszystkie ksiki w do-

sownem tego sowa znaczeniu, tj. biorc ksik za

róg i trzsc ni w powietrzu, w nadziei, e moe wypadnie

z niej iaki podejrzany dokument. Przejrzawszy w ten sposób

ksiki, rzucali je na rodek pokoju. Utworzy si wic stos,

w którym lir. W. Zamoyski odbierajc Kórnik, znalaz mnó-

stwo porozrywanych ksig, pomitych pergaminów, a wród
nich... brudn bielizn i... but z ostrogami. To nie dosy. Dach

zanikowy zacieka do tego stopnia, e ów stos lvsiek etc.

pokrya gruba ple, któr lir. Z. odwija jak kouch
z mleka. Prawdopodobnie zatem obecny, smutny stan minia-

tur Libri genes. przypisa naley gospodarce pruskiej oraz

wodzie lejcej si przez dziurawy dach zamku, pozostajcego

przez lata cae w zaniedbaniu.

A brak tekstu Libri geneseos tómaczy mona faktem,

e po r. 1863 Prusacy wywieli z Kórnika do Poznania sze-

reg pak z ksikami i pergaminowymi rkopisami, które

wprawdzie póniej zwrócono hr. Zamoyskiemu, nikt jednak

nie wie, co si z niemi dziao w czasie przechowania ich

w Poznaniu. Nie jest wykluczonem, e wówczas zagin i tekst

Libri genes., Idóry móg si znajdowa wród owycli rkopi-

sów — jeli go w ogóle nie zniszczono wczeniej — tj. w czasie

rabunku po r. 1863.

1911), e Biblioteka polska w Paryu nie ma adnej wiadomoci o oryg.

tekcie Libri gen., w paacu ks. Adama Czartoryskiego za trudno byo
robi poszukiwa w nieobecnoci waciciela. ))Przypuszczam — kocz}'^

j). Wt. M. — e wszelkie rkopisy tego rodzaju przewiezione zosta}-^

do Krakowa i e z zapytaniem zwróci si naley do Muzeum XX. Czar-

toryskicliff. W w ymienionem na ostatku Muzeum oryg. tekstu — jak

stwierdziem — równie nie ma. Kierownik wreszcie Biblioteki Racz3'-

skicli w Poznaniu, prof. O. Collman, do którego udaem si równocze-

nie z odnonem zapytaniem, odpowiedzia mi pod dniem 11/7 1911:

i. ..der von Ihnen gesuchte Originaltcxt des Werkes Liber genes. Ul. fam.

Schidlouicie 1531 ist in der Raczyski schen Bibliothek nicht vorhanden<i.

'^*) Smutne te dzieje Libri genes. opowiada mi lir. Z. w marcu 1911 r.
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w T. XXIV, str. 847 Encijklopcdiji Powa. Orgelbranda,

wydanym w Warszawie w r. 1867, znajdujemy wprawdzie
wzmiank, e »tekstu oryginalnego« jest »kart pi«, by
moe jednak, e odnony opis Libri (jciws. powsta na
kilka lat przed wydrukowaniem powyszego
tomu, jak zreszt niejednokrotnie si zdarza, e midzy zre-

dagowaniem a publikacy rkopisu duszy czas upywa. Czy
tak, czy owak, wobec dzisiejszego braku tekstu oryginalnego

Libri genescos, oprze si musimy na tekcie wydanym przez

T. hr. Dziayskiego oraz na kopii pamitnika Szydowieckich,
pochodzcej jeszcze z wieku XVI, a zachowanej szczliwym
zbiegiem okolicznoci do dzi dnia w ))ces. Bibliotece publ.«

w Petersburgu, pod tytuem Liber gen. III. fam. Sidlouiciae

L')31 (sygnatura: Jut (aciskie) Q — IV — 151)-^).

") Wiadomo o istnieniu egzemplarza petersburskiego zawdzi-
czam Dr Józefowi Korzeniowskiemu w Krakowie i Dr Zygmuntowi
Celichowskiemu w Kórniku. Twierdzenie mianowicie Dr K. (na pa-

mici t5'Iko oparte), e w Petersburgu przechowany jest drugi egzem-
plarz Libri genes., uzupeni Dr C. askawie udzielon mi informacy,
e w dawnycli Swycli notatkach znalaz nastpujc zapisk: wpod Nr.

151 znajduje si w Bibliotece petersb. rkopis Libri gen. ill. fam. Schi-

dlov. 1Ó3L Zapisk t znalazem w zeszycie, w którym robiem wycigi
w archiwum gównem w Warszawie. W tyme zeszycie s take wj"^-

cigi z ksieczki ksicia Tad. Lubomirskiego o Tomicyanach w Biblio-

tece petersb. Ksie T. Lubomirski udzieli mi tej ksieczki — jeli si
nie mjd — w r. 1871 i bj moe, e w niej znalazem szczegó powj^-
szy o rkopisie Szydowieckicli... Niestetj- nie zanotowaem sobie, skd
ow wiadomo zaczerpnem. Interesowa}- mnie wówczas gównie
materyaj'^ do Tomicj^anów i o nicli robiem szczegóowe notatlci —
szczegó o Szydowieckich zanotowaem mimochodem, osobno, na osta-

tniej stronie zeszjtuc Dr Celichowski, jak niemniej Dr Korzeniowski,

zwrócili mi wreszcie uwag, e dokadnej informacyi o wspomnianym,
drugim egzemplarzu Libri gcnes. oraz o I3ibliotccc w Petersburgu,

w której jest obecnie przechowany, mógby mi udzieli od lat wielu

tam zamieszkay Prof. Dr. Stanisaw Ptaszycki, najlepszy znawca rze-

czj' polskich w petersburskicli ksigozliiorach. Uprzejmoci Prof. St.

Ptaszyckiego, do którego si w sprawie tej odniosem, zawdziczam
powysz wiadomo o drugim egzemplarzu Libri gen. Na tern wic
miejscu niech mi wolno bdzie wyrazi wymienionym znakomitym
uczonym szczer m podzik. Skadam j równie p. Kazimierzowi

Baraskiemu w Petersburgu, który za askawem porednictwem prof.
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Brak tekstu oryginalnego a istnienie kopii petersburskiej

nasuny Dr Z. Celidiowskiemu pytanie -*') ))czy hr. Tytus Dzia-

yski mia jaki rkopis tekstu, którego obecnie nie ma w Kór-

niku, czy te wydanie swoje zoy z tekstu petersburskiego

i z rycin -^) I^órnickich, które tak samo jak tekst petersburski

pochodz niewtpliwie z Niewiea*.
Na to pytanie jasn daje odpowied sam wydawca Libri

geneseos, Dziayski w Adnoationes swej publikacyi. Mówi on

tam wyranie, e w liczbie kodeksów -rkopisów, jakie

naby przed okoo trzydziestu laty w Warszawie, znajdowa

si kodeks, janiejcy od barw i zota, zatytuowany Liber

geneseos, e manusl^rypt ten, w r. 1532 ukoczony, pi-

sany jest na pergaminie ^*). A dalej pisze Dziayski

:

))autor lisiki jest nieznany i próno docieka jego nazwi-

ska-^), ksik za, Ij. tekst, przeciwstawia miniaturom, na

których wpolega cae znaczenie kodeksu "*). Ksika ta —
koczy Dziayski — jest przedewszystkiem pomnikiem

malarskim i ikonografiicznym *^). I dlatego miniatury Libii

genes. ))z ca w^iernoci« ^^) odtworzono w wydawnictwie,

))w wydaniu za I e k s t u z a c li o w a « Dziayski ))p i-

s o w n i (oryginau), aczkolwiel^^ czasem mniej po-

pr w n « '^).

Dr St. Ptaszj'ckiego, podj si skolacyonowania tekstu pe-

tersburskiego z tekstem wydanym przez I) z i a y s k i e g o

,

a nadto udzieli mi szczegóowego opisu rkopisu petersbursliiego.

26) W licie pisanym do mnie dn. 12/4 1911 r.

") Raczej miniatur (uw. autora nin. ksiki).
2«) Codex manuscriptus, quem prelo mandari curauimus, anno 1532

absolaus, in charta pergamena est exaratus.
-9) Libri aiicor est ignotus neue in eo exquirendo morari oisum.

•"') Codicis meritum utum in abulis posiium, quae jur meriio

praestantissimus Poloniae Iconographiae monumentis adnumerari possint.

2^) Quum liber hic praecipie iconographiae et picoriae artis monu-
nientum censendus est.

3"^) Tabulae ad fidem codicis accuratissime reditae. Jak na owe czasy

(1852 r.), reprodukcyc miniatur Szydowieckich wypady udatnie, isto-

tnie jednak daleko im do »zupencj wiernoci« oryginaów, nad czem
zastanawiam si bliej w przj^p. 66) do R. VI niniejszej pracy.

33) In textu edendo uarumdam vocum scribendi ratio. ctiamsi ali-

guando minus próba, seruaa est tamen.
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z powyszych sów zatem wynika po p i e r w s z e , ze

Dziayski naby kompletny kodeks pergaminowy, za-

wierajcy tekst i miniatury; j) o drugie, e szcze-

gólniejsz jednak warto przykada do miniatur; po trze-

ci e , e t e k s t ów wyda drukiem w }) i s o w n i o r y-

ginau, a miniatury reprodukowa, e zatem znany nam
dzi, wydany przez Dziayskiego tekst Libri genes.

opiera si na nabytym przeze rkopisie, oczy-

wicie oryginale, skoro stanowi cao z za-

c i o w a n e m i d o t d m i n i a t u r a m i , m a 1 o w a n e m i na
pergaminie, na którym równie pisany by ma-
nuskrypt. Ile on zawiera kart, o tern Dziayski nie mówi,

skdind jednak wiemy, e mia ))tekstu genealogiczne-
go kart pi«^^), ))iycin (sic) za oryginalnych« '^) rkopisu

jest 12. S zotem i farbami malowane« '*^).

Pierwsza miniatura przedstawia fantastyczn cakiem

scen wNadanie herbu protoplacie rodu Odrowów«, nast-

pne za (11) s portretami czonków ))domu Szydowieckich« ^').

Prócz tego tekst mia ozdobne inicyay, o których daje nam
wyobraenie rczna kopia Libii geneseos, przechowane w bi-

bliotece Muzeum XX. Czartoryskich w Krakowie ^^). e rzecz

istotnie tak si miaa, dowodem fakt, e znane nam rczne
kopie na pergaminie Libri genes. w Kórniku i w Muzeum
XX. Czart, w Krakowie, posiadaj równie po 5 kart

tekstu i po 12 miniatur.

Karty tekstu i miniatur kopii Muz. XX. Czart.

3«) Encyklop. Powsz. Orgelbranda, Warszawa, 1867, Tom XXIV,

str. 847.

35j 36j Ibidem. W cyt. zdaniu uyto niyluie wyrazu »rycin« zamiast

^miniatur; zamiast »rkopisu« czytamy w Encyklop. O. orkopismów

(siej, co jednak tylko jako ba,d drukarski uwaa naley.

3') Wspomnielimy ju wyej, e jeden z tych wizerunków, tj.

portrecik Jakóba S. zagina.

3«) Nie s one dodatkiem wydawcy (jak np. ))Hcrb Odrow ze

smokiem<( i wKoció w. Marcina w Opatowie«), lecz kopi oryginal-

nych inicyaów, o czem wiadczy stylistyczny ich charakter. Rozbiór

ich znajdzie czytelnik w H. VI nin. pracy.

Jak ju zaznaczyem, kopia Kórnicka Libri gen. nie posiada

tych inicyaów.
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to mae folio, orygina zatem posiada musia ten sam for-

mat, za czem równie przemawia falvt, e wysoko naj-

wikszy c li z o 1' y g i n a 1 n y li miniatur wynosi 30 cm.,

skoro za tworzyy z tekstem — jak staraem si wykaza
jedn cao — to i karty tekstu oryginalnego
musiay mie ten sam wymiar, wymiar zatem
maego folio.

Egzemplarz petersburski, noszcy równie jak

kodeks oryginalny tytu: Liber geneseos Ul. familiae Sidlouiciae

1531, róni si od oryginau przedewszystkiem m a t e-

ryaem i zewntrzn form. Jest to — jak mi aska-

wie komunikuje Prof. Dr Slanisaw Ptaszycki w Petersbur-

g^i 39j — wniae papierowe uarto o 10 kartkach. adnych
rysunków i wizerunków nie posiada<( ^'').

Jest to — wedug udzielonego mi', uzupeniajcego opisu

p. K^azimierza Baraskiego w Petersburgu^^) — rkopis dawny,

nieoprawny, pochodzcy prawdopodobnie z XVI w., wpisany

na papierze — lecz wodne znaki s tak niewyrane, e spe-

cyalista nawet nic konkretnego powiedzie mi nie móg...

Pocztki rozdziaów i imiona wasne pocztkowe pisane s
literami wikszemi, adnych wszake winiet i ozdób nie maj.
Nie ma te podpisu przepisujcego, ani adnych herbów, e.r

librisówa.

W opisie swym egzemplarza petersburskiego zaznaczy

wreszcie p. Iv. Baraski, który askawie podj si skolacyo-

nowania tekstu wedug wydania Dziayskiego i rkopisu

))ces. Biblioteki publ.(( w Petersburgu, e pisownia ostatniego

))nie zdradza wielkich rónic« *^).

Jak zatem widzimy, egzemplarz petersburski Lihri gcnes.

jest to stara kopia tekstu oryginau. Na czyje pole-

cenie dokonano owego odpisu, czy którego z rodów spokre-

39) W licie z dnia 17/3 1911 r..

*") Rkopis len nigdy ich widocznie nic posiada, jak mi bowiem
donosi p. K. Baraski w Petersburgu (w licie z dn. 5/0 1911 r.) ))nie

ma adnych ladów wyrwania miniatura.

*') W listach z dn. 1(5/5 1911 r. i 5/6 1911 r.

*^) W Dodatkach znajdzie czytelnik tekst Libri gen. wedug W3'd.

Dziayskiego, a obok zaznaczone rónice pisowni egzemplarza petersb.
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wilionych z Szydowieckimi, czy dla celów naukowych, nie

wiadomo...

Zarówno wydany przez Dziayskiego jak i petersburski

Liber gcnescos nosi dat: 1531. Dziayiiski jednak zauway
w Adiioatioiies do swego wydawnictwa, e oryginalny ))ko-

deks« (a raczej tekst jego), ukoczony zosta w r. 1532*').

Daty ostatniej napróno wprawdzie szukalibymy w tekcie,

nie jest ona atoli wykluczon.

Liber geneseos bowiem wyranie mówi, e Krzysztof

Szydowiecki, ojcem by czterech synów: Ludwika, Zygmunta,

Stanisawa, wktórzy pomarli nie osignwszy nawet drugiego

roku ycia, K r z y s z t o f j e d y n i e , i m i e n n i k o j c a , p o-

z o s t a przy y c i u« — i czterech równie córek. Trzej

pierwsi zmarli w czasie midzy 1525— 1530, Ivrzysztof za
oraz córka Dorota**) prawdopodobnie w poowie r. 1532*^),

jeli wic Liber geneseos mówi o dzieciach tych kan-
clerza jako jeszcze yjcych, std wniosek, e tekst

jego musia by ukoczonym przed t epok, a zatem

w pierwszych szeciu miesicach tego roku, w kadym za
razie przed styczniem 1533 r., tj. przed urodzeniem pi-

tej córki kanclerza, Elbiety, o której jeszcze Liber geneseos

nie wspomina**^). By moe jednak, e tekst pamitnika Szy-

dowieckich ukoczony ju by w r. 1531, wszystkie bowiem
fakla, które omawia, wydarzyy si przed r. 1532.

Nazwisko autora Libri geneseos jest nieznane. Libri auctor

est ignotus powiada Dzialyski w Adnotationes, a chocia nie

przywizuje on — jak widzielimy — zbyt wielkiej wagi do

rozwizania tej zagadki, spróbujmy jednak odpowiedzie na

pytanie, kto by autorem owej monografii domu Szydo-

wieckich i na czyje zlecenie ona powstaa?

*3) Codex manuscriptas... anno 1532 absolutus.

**) Por. tabl. genealogiczn Szydowieckich po ))Przypiskach((.

") Por. R. XV nin. pracy, str. 279 oraz przj^p. 58 i 59 do tego
rozdziau.

*^) Por. R. XVII nin. pracy, str. 304 i przyp. 1 do tego rozdziau.

Autorowi Libri gen. moe jednak wiadomo byo, e kanclerz spodzie-

wa si nowego potomka, w tekcie bowiem znajdujemy nastp. zdanie:

Adhiic autem tum numeresiore prole augeri sperabatur, które, jak widzie-

limy, odnosi si do Elbiety, urodzonej ju po mierci Krzysztofa (1.533).
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Moe nie bdzie dalekiem od prawdy przypuszczenie, e
tekst Libri geneseos wyszed z pod pióra którego
z duchownych, obsugujcych koció w. Zy-
gmunta w Szydowcu. Jeh bowiem zwrócimy uwag
na fakt, e autor po kadej, krótszej lub duszej, w chrono-

logicznym porzdku uoonej biografii czonków rodu Szydo-

wiecl^icli zapisuje skrztnie najmniejszy nawet
przedmiot sumptem ich dla kocioa w Szydowcu
sprawiony, podkrelajc z naciskiem, e np.: Jakób podskarl)i

templiim hoc... ex fundamento erexit. Piotr za cieciem hciiic

sacraiii orncwit, ub ICrzysztof taki a taki dar zoy pro or-

namcnto empli hiiius, to dokadna ta inwentaryzacya kociel-

nych zabytków nasuwa domys, e nikt inny jej nie przepro-

wadza i nie spisywa, jak miejscowy prepozyt, lub

te moe który z m a n s y o n a r z y przy Ic o c i e 1 e

sub penicych ^^). Za przypuszczeniem tem przema-

wia take sam tytu: ))Liber geneseos((, zapoyczony moe
przez autora-ducliownego od tak dobrze mu znanej I ksigi

Pisma w. St. Zakonu: Liber Genesis?

Bo dlaczegó nie znajdujemy w Liber geneseos adnej
wzmianki o darach i fundacyacli Szydowieckicli na rzecz

innych, patronatowi ich podlegajcych kocioów? Dlaczego

autor jego milczy o kocioach w mielowie i Opatowie?

Czyby chcia przez to powiedzie, e owe pomniki i hmda-
cye, dotyczce kocioów wymienionych nie mog
wchodzi w zakres jego pracy? Sdz, e tali — a w takim

razie i autorem yciorysów Szydo w ieckich w Liber

geneseos, musia by ten sam pisarz, bo midzy biografiami

a inwentaryzacya najmniejszej nie ma stylistycznej rónicy.

Jeli autorem tekstu by ducliowny miejscowy, to

fundatorem, jalv sdz, pergaminowego, illuminowanego

"') Wedug dokumentu reformujcego dawn fundacj^ kocioa
w Szydowcu z r. 1511, pujlik. przez autora niniejszej pracy w Sprawo-

zdaniach kom. do bad. h. sz. w P. T. VI, str. 358, a przedrukowanego

w Dodatkach nin. pracy, mansyonarzy tycli )yo szeciu. Dokument
powyszy pocliodzi — jak staraem si wylcaza w przyp. 59) lloz. IV

nin. pracy — z r. 1531, a nie z r. 1532, któr to ostatni dat on nosi

w cyt. mej pullikacji.
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kodeksu Libri Geneseos, byl Mikoaj Szydowiecki, podskarbi

w. k. By on wacicielem Szydowca i patronem tamtejszego

kocioa w. Zygmunta *^) i jako taki da zapewne inicyatyw

do spisania naszego pamitnika.

Podnie nadto naley, e podczas gdy yciorys Krzy-

sztofa jest nadzwyczaj treciwy, powiedzmy nawet nazbyt

treciwy, to biografia Mikoaja, którego ycie nie obfitowao

niemal wcale w wane wypadki, jest stosunkowo o wiele

dusz, dziki widocznemu rozwodnieniu tematu, a tak pisa

móg tylko czowiek do pewnego stopnia zaleny. Za fundacy
wreszcie Mikoaja przemawia fakt, e w szeregu miniatur

zdobicych Liber geneseos znajduje si portrecik ony Miko-

aja, nie ma za wizerunku maonki Krzysztofa.
Jake bowiem przypuciby mona, aby Krzysztof zapomnia
by o onie, gdyby by sam kodeks fundowa?

A teraz zastanówmy si nad wartoci ródow Libri

geneseos. Czy fakta i charakterystyka osób w niej

skrelone, potwierdzaj inne wspóczesne a wiarogodne ró-
da? Otó co do pierwszych nie mona podnosi adnych
zarzutów. Tak np., jeli Liber geneseos mówi, e monarchowie

nie skpili Krzysztofowi Szydowieckiemi dowodów swej

przyjani, to fakt ten znajduje potwierdzenie w dokumentach
wspóczesnych (Archiwum Sanguszków, T. V. Xr. LXV, LWI,
LXXIII, oraz Acta Tomiciana, T. IX ed. alt., str. 43, T. X, XI).

Zanotowany przez Liber gen. fakt nadania przez ces. Maksy-

miliana I tytuu ))hrabiego« oraz ozdobienie herbu jego Odro-w orderem ))smoka«, stwierdza dyplom tego cesarza z 2

sierpnia 1515 r., odkryty w wArchiwum król.« w Wrocawiu
przez Prof Dr Stanisawa Krzyanowskiego. Jeli za autor

Libri gen. poda, e Maksymilian I »nie waha si odznaczy
Krzysztofa tytuem comitis, zamiast baronis (jak brzmi odno-

ny ustp wspomnianego dyplomu), to jest to raczej prosty

lapsus calami pisarza, który nie majc pod rk oryginalnego

dokumentu, atwo móg si pomyli. Charakterystyka osób

oczywicie nie jest bez zarzutu. Jest mianowicie jednostronn,

tj. podnosi tylko cnoty i zalety, o wadach zupenie milczy

") Ibidem, str. 356 i 35S.
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i gdzie tego nie czyni (tj. gdzie nie cliwali), tam susznie do-

patrywa si mona milczcej krytyki (np. mówic o Janie,

przyrodnim bracie Krzysztofa Szydowieckiego). Trudno te
szuka krytyki wyranej w ksidze, któr Szydowieccy dla

uniemiertelnienia swego domu spisa kazali.

Inaczej jednak rzecz si ma z pochwaami, jakiemi Liber

geneseos obsypuje Mikoaja i Krzysztofa Szydowieckich, Brzmi
one istotnie czasem a niesmacznie, ale prawda i to, e jeden

i drugi mia wybitne zalety (obok i wybitnych wad), które

zawiadczaj fakta i sowa ludzi wspóczesnych. Wic ich

sawiona dobro i hojno istotnie zaznaczaa si w funda-

cyach na rzecz kocioów (Kieszkowski, Z wycieczki do Ra-

domia i Szydowca ed. cit), w wsparciach i daracli przesya-

nych uczonym (Kopera, Dary z Polski dla Erazma z Rotter-

damu, Sprawozd. kom. d. bad. hist. szt. w P. T. VI, str. 110—
138), o popieramu za przez nich literatury i nauki wiadcz
dedykacye ofiarowanych im przez autorów ksiek.

Za wartoci Krzysztofa Szydowieckiego jako czowieka,

przemawia z pewnoci niemniej wymownie gorca przyja,
jak otacza go m tej miary, co biskup krakowski Piotr

Tomicki. (We wszystkich tomach Tomicyanów mnóstwo listów

Tomickiego do Krzysztofa Sz., trudno je wic tutaj wylicza;

por. take skpego w pochwaacli, sd B. Wapowskiego, Kro-

nika, wyd. Szujskiego, str. 242).

Liber geneseos mienic matk Krzysztofa Sz. pani rarae

probitais, pietais mówi prawd, zachowa si bowiem doku-

ment, dajcy wiadectwo jej zacnemu sercu. (Arcii. Sanguszki,

T. II, Nr. CLXXV).
Przyj zatem mona, e i charal<^terystyka innych czon-

ków domu Szj^dowieckich, o których ze wzgldu na skro-

mniejsze ich w pastwie stanowiska, brak nam szczegóow-

szych wiadomoci w wiarogodnych, wspóczesnych ródach,
jest równie w istocie swej prawdziw, cliocia niewtpliwie

przesadn. Pod jednym natomiast wzgldem jest Lib. genes.

najzupeniejszym panegirykiem, tj. w sdzie o zasugach domu
Szydowieckich.

Zdanie takie jak: Schidlouicia domus unicum domesticum

virutis parier et gloriae exemplum lub Reliuas bas Poloniae
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f(inuli(ts (judinlibel illiisires non (irqu(uis soluiu, ucriun clidin

ipso spccimiiiis fuUjorc lomjc a tcnjo rcli(jiii'iis, s co najmniej

miae, czeni wicej, ni oratio pro domo siui. Jakkolwiek-

bd, ródo to pierwszorzdnej wagi i o ile mi wiadomo
jedyna monografia wyiitnego rodu polslviego z czasów Zy-

gmuntowskicli.

Ostao si natomiast do naszyci czasów inne, dla pracy

niniejszej wane ródo: dyplom Maksymiliana I, datowany

z Wiener Neustadt 2 sier[)nia 1515 r., którym cesarz zaliczy

))Krzysztofa Szydowieckiego, dzieci, dziedziców i potomków

jego z prawego oa pocliodzcych i zrodzi si majcych«

w szeregi baronów, a nadto przyda do rodowego herbu

kanclerza Odrow, wszczególniejsz ozdob* w postaci ))z o-

teg o, zielon barw przewietlajcego smoka« *^).

Dokument ten przechowuje wkról. pruskie Archiwum pa-
stwowe« w Wrocawiu, gdzie go odkry Prof. Dr Stanisaw

Krzyanowski i wiadomo o nim wraz z odnon fotografi

udzieli askawie piszcemu °^). Pochodzi on, jak wiadczy

jego sygnatura, z Oels = Olenicy na lsku pruskim, z tej

samej Olenicy, na której w XVI w, panowa Jan ksi na

Ziembicy, a maonek trzeciej z rzdu córki Krzysztofa Szy-

dowieckiego, Krystyny. Po mierci ksicej pary i wygani-
ciu rodu ksit na Ziembicy i Olenicy w XVII w. przecho-

dzio ksistwo olenickie róne koleje, a wreszcie przypado

Prusom i przydzielone zostao do rejencyi wrocawskiej.
Przy tej sposobnoci zapewne zawdrowa take dyplom ów
Maksymiliana I, odziedziczony niewtpliwie przez ksin
Krystyn po ojcu, Krzysztofie Szydowieckim, do archiwum

])astwowego w Wrocawiu. Okazay ten dokument pergami-

nowy, o dug. 69*5 a szer. 54 cm., nosi sygnatur: Rep, 132e

Oels — nicht schlesische Urkuiiden. Dep. 210, na odwrotnej

za stronie opatrzony jest nastp. napisem (gotyckiemi literami

*») Rozbiór treci tego dokumentu, publikowanego po raz pierw-

szy w niniejszej pracy (w Dodatkach) znajdzie czytelnik w Rozdz. X,

str. 200-205.

5°) Por. Roz. X, str. 200 i przyp. 45) do tego rozdziau.
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o wyblakym dzi atramencie): Adelsbrief K. Maksimilians-

Chriph. Sydlow. Stan jego zachowania wcale dobry ^^).

Tekst pisany jest gotyckiemi minuskuiami i czarny ongi

atrament przybra dzi barw ciemno, miejscami jasno-br-

zow. Inicya M zoty; zote równie pocztkowe majiiskuy

w pierwszym wierszu tekstu (tytulatura) sów: Romanorum,
Imperator... Hiingariae... Rex, Archidiix... Biirgnndiae... Etc.

Tekst ujmuj z trzech stron, tj. od góry i z obu boków listwy

pokryte wspanianiaym od barw i zota lnicym, arabesko-

wym ornamentem w technice miniaturowej, w której równie
wykonany herb Odrow ze smokiem, zajmujcy rodek do-

kumentu (por. tabl. XXXVII i XXXIX) ^2).

Dyplom ten dopiero wyjani nam ustp Libri geneseos

o odznaczeniu Krzysztofa Szydowieckiego przez Maksymi-

liana I tytuem ))hrabiego« (por. wyej str. XIX); jest to krom
tego — jak to podniós Prof. Dr Stanisaw Krzyanowski ^^) —
pierwsze, o ile wiadomo, nadanie Polakowi zagranicznego

tytuu przez cesarza rz3'mskiego.

Dokument ów ma wreszcie wielk dla nas donioso
ze stanowiska heraldycznego. Na miniaturze bowiem, zdobi-

cej jego rodek spotykamy si po raz pierwszy z owym
skrzydlatym smokiem, który powtarza si na wszyst-

kich niemal pomnikach, zwizanych z imieniem Krzysztofa

Szydowieckiego. Jest to zatem heraldyczne ródo dla

wszystkich póniejszych kompozycyj herbu kanclerza.

51) Po lewej (heraldycznej) trzy wiksze, óte plamy w tekcie,

z prawej za kilkanacie takiclie maych plam. Prócz tego w kilku

miejscach mae dziurki, jakby od drobnego rutu. Naprzód jedna w sa-

mym rodku, na miniaturze z herbem Odro\v ze smokiem, a miano-

wicie na kocu lewego ramienia strzay Odrowa (por. fig. 83 i tabl.

XXXIX), poza tern 12 podobnych dziurek rozsianych w tekcie w ró-
nych miejscach. Na biaych marginesach spotykasz tu i ówdzie te same
dziurki. W ostatnim wierszu tekstu, po lewej stronie, przedarte sowa:
Austriae, die secunda mensis. Dugo przedarcia tego wynosi 6 cm.,

a szeroko miejscami 3 mm. (por. tab. XXXVII). Poniej wreszcie

tekstu, w^ samym rodku cztery trójktne otwory, przez które dawniej

przewleczonj' by sznurek pieczci.
*-) Opis i rozbiór stylistyczny z powyszych miniatur podaem

w Objanieniach, na kocu nin. ksiki.
*=*) Por. R. X, str. 200 i przyp. 45) do tego rozdziau.
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Obok i)o\vyszych róde gównych, koizystaciii, acz

ogldnie, z t. zw. Tek Naruszewicza, przecliowanych w Ar-

chiwum XX. Czartoryskich w Krakowie. Przejrzaem oczywi-

cie wszystkie tomy odnoszce si do czasów dzialahioci

Krzysztofa S. i jego domu (1500— 1532), czerpaem jednak

z niewielu tylko objtych nimi aktów, nie wzbudzajcych
uzasadnionych wtpliwoci.

W listach oryginalnych Dantyszka (ks. 243 i 247 arch.

XX. Czart, w Krakowie) nie znalazem podanych dla pracy

mej szczegóów, nie wiele za w rkopisie Ks. 284 tego ar-

chiwum: Acta siib Sigismuiulo I. (1528—48). Natomiast sporo

wanych wiadomoci zawieraj ksigi 17, 23, 24, 27, 30, 33,

35 i 48 Metryki koronnej w wArchiwum gównem« w War-
szawie oraz Ksiga wydatków i dochodów Mikoaja Szydo-

wieckiego z r. 151S, przecliowana w teme archiwum (Ms. 47).

Kilka cennych wiadomoci odnonie do Szydowieckich,

zaczerpnitych z niewymienionych wyej rkopisów Metryki

koronnej oraz z Aktów grodzkich radomskich, zawdziczam
. p. Adamowi Bonieckiemu, zasuonemu autorowi i wydawcy
Herbarza oraz p. Arturowi bar. Rayskiemu, któremu na tem miej-

scu za okazan mi uprzejmo serdeczne skadam podzikowanie.

Kilkadziesit w^reszcie dokumentów, zachowanych w Aktach

grodzkich krakowskich dozwolio mi odtworzy obraz maj-
tkowych stosunków Mikoaja i Ivrzysztofa Szydowiecl^ich.

Nakoniec zaznaczy naley, e udao mi si zebra obfity za-

sób informacyj, zwaszcza o kulturalnej dziaalnoci Krzy-

sztofa S. i jego domu oraz do charakterystyki Szydowieckich
pod tym wzgldem, w ródach wydanych i znanych powszech-

nie. róda te uzupeniy niejako Toniiciana, na podstawie

których kreliem przedewszystkiem liisoryczne to i polity-

czn rol kanclerza, jakote cenne szczegóy Libri geneseos,

dotyczce stosunlvów rodzinnych i mecenasostwa panów na
Szydowcu.

Korzystaem tedy z Dugosza: Historiae Poloniae L. XII.

(wyd. A Przedzieckiego, Kraków 1878), oraz Lil)er beneficio-

rum (wyd. Przedziecki, 1863—4), z Decyusza: De Sigisnmndi

Regis emporibus Lib. III, Kromera: De origine et rebus gestis

Polonorum L. XXX. (Basileae, 1568), B. Wapowskiego: Kroniki
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(wyd. Szujskiego, nak. Akad. Um., 1874), Nie jedn przysug
odday mi zbiory dokumentów: Monumenta Poloniae hisorica,

Codes diploinaicus (Yarsauiae, 1873), Archiwum Sanguszków

(Sawuta, T. I, II i III), dalej: Liber uitanciarum Alexandri

Regis ab a. 1502—1506. (Teki Pawiskiego, T. I. Warszawa.

1897), Przywilej opatowski z r. 1519 (publik, przez Prof. M.

Sokoowskiego w Sprawozd. kom. d. bad. hist. szt. w P. T. VI,

str. 104—106), Jura Ecclesiae parochialis Schidlouiecensis (publ.

przez J. Kieszkowskiego w Sprawozd. d. bad. hist. szt. T. VI),

Katalog Kraj. archiwum aktów grodzkich i ziemskich w Kra-

kowie, wyd. przez Dr Stanisawa Kutrzeb (Teka Grona Kon-

serwatorów Galicyi zach. T. III).

Z cennej pubikacyi T. Wierzbowskiego: Matricularum

Regni Poloniae Summaria Excussis codicibus, ui in Charto-

phylacio Maximo Varsoviensi asseruantur. Pars IV Sigismun-

di I regis tempora complectens (1507—1548) Vol. I, Acta can-

cellariorum 1507—1548) Varsoviae, MCMX, korzysta mogem
tylko czciowo, w cliwili bowiem ukazania si jej (koniec

1910 r.) rkopis mej pracy w znacznej ju czci znajdowa
si pod pras.

Wiele ciekawych szczegóów do charakterystyki Krzy-

sztofa Szydowieckiego znale mona w utworach literatury

piknej wieku XVI, zwaszcza w Andreae Cricii Carmina (ed.

C. Morawski, Crac, 1888), w Petri Royzii Maurei Carmina (ed.

B. Kruczkiewicz, Cracouiae, 1900), w Des. Erasmi Roterodami

Epistolarum opus (Basileae, 1538), oraz w dedykacyi tego
autora powicajcej Krzysztofowi dzieko Lingua... opus no-

vum et hisce temporibus aptissimum (Basileae, 1525), oraz

w dzieku: Stanislai Sachariae Italici, Descriptio duorum cer-

taminum, uae Serenissimi et Illustriss. Sigismundi Regis Polo-

niae milites cum Petro Jon Pcdatino Moldauiae et eius exerci-

tibus Deo Optimo adiutore, habuerunt (Cracouiae, 1531).

Nie pozbawione wreszcie pewnej doniosoci szczegóy

znalazy si w drukach okolicznociowych, dedykowanych

Krzysztofowi Szydowieckiemu

:

1) Hymnus de diuo
f
presule et Mar / tyre Stanislao tutc-

lari Polo / niae patrono per Rudolphum Agricolam poe / am
a Caesare laureatum aeditus (Crac, 1519);
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2) Andrcdc Cricii Episcopi Pracmislrnsi Ad Joannem Ant.

Piilleoiuim de ncijotio Pnitciiico epistoa (Cnie., 1525);

3) /)(' uita et (jestis Diui Hijacinthi opuseuliim Xic()l(d

Hiissoiani... (Crac. 1525);

4) In Aufiuslissinm Sufisnnindi Regis Pol. et reginae Bor-

barae connunuin A. Criei.... earmen, Craeouiae... 1512 (z dedy-

kacy Jana Sylvius'a Amatus'a);

5) Yarini Cnmertis Apophtegmata ad bene heateue vi-

uendum... Cracoiae, 1538 (z dedykacyij Decyiisza);

G) Fortuny i cnoty róno, Jeronim Wietor Impressor...

(wydal St. Ptaszycki w Bibliot. pis. polsk. Akad. Uni., Kra-

ków, 1887).

Nakoniec ródem nieraz waniejszem od literackich s
zabytki sztuk plastycznych z nazwiskiem Szydowieckich zwi-
zane. Dostarczyy mi one z jednej strony danych do opisu

postaci niektórych czonków domu, z drugiej za napisy

umieszczone na tych pomnikacli zawieraj nie jeden cenny

szczegó do ich yciorysów.

Opracowa, na które si w cigu mej pracy powo-
uj, nie wymieniam tutaj; znajdzie je czytelnik w Przypiskach

niniejszej ksiki.

Praca niniejsza otrzymaa w r. 1904 drug nagrod na

konkursie im. J. U. Niemcewicza, rozpisanym przez Alvademi
Umiejtnoci w Krakowie. Od tego czasu jednak ulega ona

bardzo znacznym przeróbkom i uzupenieniom.
Prócz bowiem zmiany lv o n s t r u k c y i ksiki, objto jej

powanie si wzmoga, ksika bowiem na 516 stron tek-

stu, liczy 247 stron tekstu zupenie nowego. Uzupe-
nione mianowicie zostay Rozdziay: IV (»Mienie Mikoaja
Szydowieckiego« o 5 str.), V (wMikoaj S. i sztuka — Arclii-

tektura kocielna i wiecka« o 19 str.), YI (wMikoaj S. i sztuka

c. d. Rzeba i Malarstwow o 62 str.), X (»Kongres wiedeskiw
o 4 str.), XVI ())Mienie Krzysztofa S.(( o 2 str.), XVIII ())Krzy-

sztof Szydowiecki i humanici. — Jego bibioteka« o 10 str.),

XIX ()) Krzysztof S. i sztuka. — Architektura kocielna i wie-
cka. — Rzeba — pomniki metalowe« o 86 str.) i XX (» Krzy-

sztof S. i sztuka c. d. — Rzeba — pomniki marmurowe i ka-

mienne. - Malarstwo. — Wyroby zlotnicze« o 59 str.).
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Przybyo nadto: bardzo wiele »Przy p iskó vv«, nowe
s dalej wszystkie Objanienia niektórych illiistracyj oraz tablic,

nie bdcych przedmiotem osobnego rozbioru w tekcie w Do-

datkach, wreszcie publikuj po raz pierwszy wDyplom ces.

Maksymiliana I z 2/8 1515 r., nadajcy Krzysztofowi S. tytu

barona i przydajcy do herbu jego Odrow ))smoka«.

Plan niniejszej monografii przedstawia si w sposób

nastpujcy. Zadaniem jej: odpowiedzie na pytanie, jakim

by Krzysztof Szydowiecki mem stanu i dyplomat, jakie

byy jego stosunki rodzinne i majtkowe, skreli obraz jego

dworu i stosunku do przyjació, przedewszystkiem
atoli zda sobie dokadn spraw z roli jego
w ruchu artystycznym i humanistycznym epoki
Zy gm unto'wskiej i zasug jego, pooonych na
tem polu.

Oczywicie nie mogem wyczy z tak zakrelonego te-

matu dziejów jego przodków, rodziców i rodzestwa. I dla-

tego, gdy czci II i III powicone s w caoci Krzysztofowi

Szydowieckiemu (cz. II: Krzysztof S. Jego ycic publiczne

i prywatne«, cz. III: ))Humanici i sztuka w yciu Krzysztofa S.«),

w czci I ())Szydowieccy«) znajdzie czytelnik skrelony bieg

ycia — chocia bynajmniej nie wyczerpujcy — dziadów,

rodziców, braci i sióstr Krzysztofa ze szczególnem uwzgl-
dnieniem stosunków ich majtkowych oraz dziaalnoci w dzie-

dzinie kultury i sztuki. Nie zajmuj si natomiast ocenieniem

zasug braci kanclerza Szydowieckiego: .Takóba i Mikoaja,

obu podskarbich w. k., na polu skarbowoci polskiej. Przed-

miot to bowiem zupenie odrbny, nie wchodzcy w zakres

niniejszej pracy, w której obok gównego bohatera pragnem
tylko naszkicowa otoczenie, najblisze rodowisko, z jakiego

wyrós, w którem y i dziaa Krzysztof Szydowiecki.

Krelc za dzieje kanclerza, chodzio mi w pierw-
szej linii o moliwie wyczerpujcy obraz mece-
nasowskich jego zasug okoo sztuki i kultury.
Tem si te tómaczy stosunek ustpów powico-
nych sztuce i kulturze do ta historyczno- poli-

tycznego i prawno-pry walnego. Ustpy pierwsze
zajmuj 222 stron, drugie za 131 stron. Z caego
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za tekstu o 51() stronach przypada 336 stron na
sztuk (28()) i kultur (50)— a 180 na to wyej wspomniane.

W rozbiorze pomników sztuki miaem przedewszyst-

kicm na uwadze kwesty formy, starajc si — wobec
braku ródowycli danycli — w drodze stylistycznego poró-

wnania z pokrewnemi dzieami, oznaczy ici twórców wzgl-
dnie warsztaty, z których wyszy. O ile w dzisiejszym stanie

wiedz}' naszej o zabytkach rozsianych na obszarze dawnej

Polski byo moliwem, deniem mojem byo okreli miej-

sce, jakie dane dzieo zajmuje w rozwoju swego twórcy
i odnonej gazi sztuki w Polsce.

Zadanie to byo nieatwem i nie zawsze wylvonalnem

wobec faktu, e znaczna jeszcze liczba zabytków sztuki, po-

mimo Sprawozda Komisyi do bad. hist. szt. w Polsce i Tek

Grona Konserwatorów Galicyi zach. (T. I i II), pomimo rónych
publikacyj (A. Przedzieckiego i E. Rastawieckiego: Wzory
sztuki redniowiecznej i z epoki Odrodzenia po koniec w. XVII
w dawnej Polsce, Warszawa i Pary, 3 serye, 1853—62, Cer-

chów i Kopery: Pomniki Krakowa, Roczników i wydawnictw
Tow. mil. hist. i zabytków m. Krakowa i publikacyj podo-

bnych towarzystw we Lwowie i w Warszawie, oraz wyda-
wnictw Tow. opieki nad polskimi zabytkami kultury i sztuki

i t. d) nie tylko nie jest opracowan, ale nawet nie pu-

blikowan.

Oznaczywszy — o ile dane pozwoliy — twórc lub

warsztat, któremu przypisa naley opisany pomnik, staraem
si wreszcie umieci je na tle wspóczesnej sztuki europej-

skiej .

Kadc gówny nacisk na kwesty formy, wyty mu-
siaem wszystkie starania, aby bogaty mnterya illustracyjny

objania i uzupenia sowo pisane i pozwoli czytelnikowi

sprawdzi czynione spostrzeenia i wnioski.

Przed innymi pomnikami chodzio mi o wiern ile mo-
noci pubikacy miniaturowych wizerunków S z y-

d } o w i e c k i c h , zdobicych zaginiony dzi tekst Libri gene-

seos, nie tylko dla ich wartoci ikonograficznej, ale przede-

wszystkiem jako pierwszorzdnego pomnika minia-
turowego malarstwa w Polsce w trzydziestych
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latach XVI wieku, dotd wcale nie opracowanego.
A chocia, jak wspomniaem, Dziayski w znanych ju nam
wydawnictwach zaczy reprodiikcye hd w miedziorycie,

bd nawet rcznie kolorowane, nie dostarczy przez to je-

dnak historykowi sztuki potrzebnego do studyów
stylistycznych materyau. Reprodukcye bowiem osta-

tnie — jak wyej staraem si uzasadni — odbiegaj do tego

stopnia od oryginaów, e nie maj prawie adnej wartoci

stylistycznej, a nawet ikonograficznej. Mimowolnych tycli ko-

rektur i dodatków lub samowolnych zmian reprodukcye za-
czone nie maj — jako oparte na technice mechanicznej:

autotypii i czterobarwnym druku — niezalene

przeto od rki ludzkiej, nieraz mogcej zadrga lub posun
si dalej, ni na to orygina pozwala. Dajc trzy barwne
reprodukcye miniatur Szydowieckich, pragnem jedynie da
wyobraenie niejakie o rodzaju i wietnoci barw, zda-

jc sobie dobrze spraw, e dzisiejszy stan techniki barwnych
reprodukcyj bardzo wiele jeszcze pozostawia do yczenia.

Jeli np. nawet 30-barwne druki Angerera i Góschla w Wie-

dniu pomimo, e na pozór osigaj wraenie barw oryginau,

w istocie nie oddaj wszystkich delikatny cli odcieni, przej
i walorów, tem mniej mona wymaga, aby zaczone tutaj

czterobarwne druki, wykonane w krakowskim zalvadzie Ja-

boskiego i Sp., byy zupenie bez zarzutu.

Z tego samego równie zakadu pochodzi czterobarwny

druk ))Herb Odrow ze smokiem(( (tabl. XXXIX) ^*). Reszt

illustracyj wykonano w autotypii w zakadach Jaboskiego

i Sp. w Krakowie, oraz Angerera i Góschla w Wiedniu. Oparte

s one bd na illustracyach umieszczonych ju w innych

publikacyach, bd na fotografiach, wykonanych umylnie dla

niniejszej ksiki. Przeszo 80 zabytków publikowanych jest

tutaj w ogóle po raz ])ierwszy. Oznaczone s one * w spisie

figur i tablic — nie wymieniam ich zatem na tem miejscu,

natomiast pragn poda kilka sów objaniajcych odnonie

^') Ten sam herb znajdzie czytelnik w autotypii pod fig. 83.

W pierwszym wypadku chodzio mi o barwy heraldyczne, w dru-

gim o wiksz wyrazisto r3'^sunku.
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do niektórych z nich, po raz pierwszy w ogóle tutaj

publikowanych.
Architektura. Kocioom patronackim Szydowieckich

w Szydowcu i w mielowie oraz tamtejszym ich zamkom,

powicono 8 figur i 10 tablic. Ruiny zwaszcza lepiej zacho-

wane zamku w Szydowcu oraz jego wntrza odtwarza 10 re-

produkcyj, opartych na umylnie wykonanych fotografiach

Zakadu fot. Józefa Grodzickiego w Radomiu. Podaj one

wszystkie waniejsze szczegóy tej dawnej siedziby panów na

Szydowcu, a jeli nie uzupeniaj ich rzuty poziome i prze-

kroje, to jedynie z powodu, nad którym bliej si rozwodz
w przyp. 98 do R. V niniejszej pracy.

Rzeba. Pomnik bronzowy Krzysztofa Szydowieckiego

i zczona z nim bronzowa pyta synka jego Zygmunta, wzite

jako cao, byy ju, jak wspomniaem, kilka razy po-

przednio publikowane. Natomiast szczegóy z tych nagro-

bków znajdzie czytelnik tutaj po raz pierwszy podane w 8

reprodukcyach. Ponadto 1. zw. ))Lament<(, z pomnika Krzy-

sztofa S., znany nam z miedziorytu wydawnictwa Dziay-
skiego Libri geneseos, wzity jako cao, publikowany jest

równie po raz pierwszy w znacznie wierniejszej reprodukcyi,

tj. w aut o ty pi i na wieli sza skal w zaczonej tablicy

XLIX. To samo odnosi si do szczegóów marmurowych po-

mników Anny i Ludwika-Mikoaja Szydowieckich (fig. 151,

153), tabl. LII za z bocznym widokiem tyche nagrobków

odtwarza pyt marm. z napisem, powiconym pamici lvrzy-

sztofa S., wyjt póniej z nagrobku jego i wmurowan w co-

kó pomników dzieci. Na tabl. potrójnej LIa znajdzie czytelnik

pod A , R. i C. reprodukawane kamienne szczegóy z prawdo-

podobnego, pierwotnego obramienia nagrobku Mikoaja Szy-

dowieckiego w Szydowcu; na tabl. XLIV i XLV niezmiernie

ciekawe szczegóy kamiennego grobowca zicia Krzysztofa S.,

ksicia Jana na Ziembicy i Olenicy oraz maonki jego Krystyny.

Malarstwo. Pentaptyk otwarty z kocioa w. Zy-

gmunta w Szydowcu (tabl. VII A) publikowaem ju poprze-

dnio w Sprawozdaniach kom. do bad. h. szt. w P. T. VI ^^).

') W prac\% Z wycieczki do Radomia i Szydowca fig. 6.
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Pod B. natomiast powyszej tablicy podaj ten sam pentaptyk

czciowo zamknity oraz osobno jego predell (fig. 11).

Wspomniany wyej illuminowany dyplom ces. Maksymiliana I

z r. 1515 odtwarzaj 2 tablice (XXXVII, XXXVIII) ^^^j 2 figury

(83 i 159).

Obraz ))w. Anny Samotrzeciej« z klczcym Krzyszto-

fem Szydowieckim reprodukuje po raz pierwszy tablica XLIII,

przypuszczalny za dar kanclerza dla kolegiaty opatowskiej,

obraz ))N. P. Maryi z Dziecitkiem« Timote'a Viti (?) odtwa-

rza fig. 155. Miniatury t. zw. ))Przywileju opatowskiego znane

z chromolitografii Sprawozda, T. V^'') w sposób znacznie

wierniejszy, bo w autotypii, podaje tabl. LIII, szczegóy
prócz tego zawieraj tablice LIV i LV. Po raz pierwszy ró-

wnie zapozna si czytelnik z niektóremi miniaturami kode-

ksu, ongi nalecego do Krzysztofa S., Legenda aiirea, prze-

chowanego dzi w ))Bibl. Zamoyskich w Warszawie« (fig. 122.

123, 124, 125, 127, 128, 130 i tabl. LVI), jego za Ex-libris, na

tyme kodeksie umieszczone, odtwarza fig. 129.

Do ikonografii ))domu Szydowieckich« odnosz si szcze-

góy z wspomnianego pentaptyku: Jakób Szydowiecki i jego

ona, Zofia z Pókoziców, jako )>donatorzy(( (fig. 8 i 9), wize-

runki dalej: Barbary, córki Jakóba, Spytkowej Tarnowskiej

(fig. 10), oraz zicia Krzysztofa Szydowieckiego, ks. Mikoaja
Czarnego Radziwia i jego maonki, Elbiety (fig. 118 119).

Przypuszczalne portrety: matki Krzysztofa i Mikoaja,

Zofii z Godzikowa i Pleszowa, oraz tego ostatniego,
odtwarzaj fig. 15 i 58.

Tak zw. przemys artystyczny.
Na tabl. LVIII i L1X publikuj po raz pierwszy kielich

srebrny, zocony i jego szczegóy, fundacyi Krzysztofa Szy-

dowieckiego. Fig. 33 i tabl. XIV odtwarzaj wreszcie okadki

ksig rachunkowych Mikoaja Szydowieckiego.

W cigu rozbioru pomników sztuki, fundacyi Szydo-

wieckich, przyszo mi si raz po raz powoywa na dziea

pokrewne krajowe i zagraniczne i przeprowadza miedzy

") W autotypii — nadto czterobarwny druk, wyej omawiany
") Jako illustracya pracy W. Gersona, Przywilej Opatowski.
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nimi stylicznc porównania. Dru<»a zatem grup illu-

stracyj stanowi reprodukcye na ostatku wymicnionycii po-

mników, objaniajce lub uzupeniajce s o w o

pisane, a zarazem pozwalajce czytelnikowi sprawdzi su-

szno spostrzee i wniosków autora.

Oczywicie, e ksika niniejsza nie zawiera tych wszyst-

kich dzie sztuki, z którymi zestawiam pomniki fundacyi Szy-

dowieckich, chcc bowiem dokadno posun tak daleko,

by poda wszystkie owe dziea, naleaoby ilo illustracyj

powikszy o sto kilkadziesit figur, przez coby znacznie

wzrosy: objto — i tak ju nie maa— ksiki, oraz koszta —
i tak ju znaczne — wydawnictwa. Znajdzie zatem czytelnik

reprodukcye jedynie tych pomników, na których zestawieniu

z opisywanymi w niniejszej pracy, szczególniej mi zaleao
Zaczyem przeto: pyt bronzow Bernarda Lubraskiego

z katedry poznaskiej (tabl. XLVII, B.), medale i medaliony

Zygmunta I (tabl. XLY1I'^), wypukorzeby marmurowe: An-

drzeja Yerocchio »Zgon Franciszki Tornabuoni« (tabl. XLIX'^

A. i B.), oraz Jana Maryi Padovano i Piotra Pawia Stelli ))Cud

ze szklank« (tabl. LVII), szczegóy z tryptyku w. Stanisawa

biskupa, dziea Stanisawa Stwosza w kociele N. P. Maryi

w Krakowie (tabl. XLVII1|), szereg dalej miniatur z illumino-

wanych kodeksów: ywoty arcybiskupów gnic. i biskupów

krak. z wBibl. hr. Zanioyskich(( w Warszawie (tabl. XXVII)

i z Liber Euangcliorum biskupa Tomickiego (tabl. XXVIII

i fig. 45, 46, 47, 48), rysunki wreszcie Hansa Diirera z Modli-

tewnika ces. Maksymiliana I. (fig. 55, 5i) i 57).

Jak wyej wspomniaem, dziaalno Krzysztofa Szydo-
wieckiego, jako mecenasa sztuki i literatury, staraem si przed-

stawi na tle historycznych wydarze, w których on, jako

kanclerz w. koronny, tak wybitn, nieraz przodujc odegra

rol. Sdziem przeto, e nie bez interesu bd dla cierpliwego

czytelnika monumentalnej tej — objtoci — ksiki i pe-

wnem wytchnieniem dla oka, wizerunki tych wszystkich
wybitnych osobistoci, z któremi czyy Krzysztofa

Szydow^ieckiego z jednej strony stosunki dworskie i polity-

czne, z drugiej przyjacielskie. Zdawao mi si dalej, e opo-

wiedziane w tekcie historyczne wydarzenia i wspo-
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mniane w nim miejscowoci, z którymi one s
zwizane, oraz rzeczy odnoszce si do tych wy-
darze, zyskuj na plastyce, skoro czytelnik spojrze bdzie

móg na obok umieszczone reprodukcye dzie sztuki, przed-

stawiajcych onych ludzi, owe wydarzenia i miejsca historyczne.

Czasy cliopice Krzysztofa Szydowieckiego przypomn:
medal I{.allimacha (fig. 60), oraz u nas nieznane, szczególniej

cenne wizerunki I\azimierza Jagielloczyka i Elbiety raku-

skiej z drzewa genealogicznego ))Ces. nadw. Muzeum<( w Wie-

dniu (tabl. XXX), pary królewskiej, na której dworze chowa
si modziutki Ivrzysztof z rówienikiem swoim, póniejszym

Zygmuntem Starym. Swobodne wczasy, spdzone wraz z kró-

lewiczem Zygmuntem na Wgrzeci i lsku, przywodz na

pami wizerunek (w drzeworycie) króla Aleksandra (fig. 61),

katedra i ratusz w Wrocawiu (fig. 63 i 64), oraz po raz

pierwszy równie publikowany tutaj portret króewicza Zy-

gmunta (tabl. XXXII).

Pocztki ju publicznej suby zetkn Szydowieckiego

z ))kuzynem« Zygmunta I, ces. Maksymilianem I, którego gow
pen charakteru, odtwarza bronzowy biust z ))Ces. nadw.

Muzeum« w Wiedniu (fig. 65), oraz subtelny rysunek A. Dii-

rera z Albertmy (fig. 66). Oblicze porednika cesarsl^iego

w ukadach o przyjcie do skutku wiedeskiego zjazdu 1515

roku, wiedeskiego burmistrza i humanisty, Kuspiniana, wy-

glda z pysznego portretu B. Strigla z ))Muzeum ces. Fryde-

ryka« w Berlinie (fig. b7), sam za kongres illustruje cay
szereg reprodukcyj z pierwszorzdnych, wspóczesnych pomni-

ków sztuki (fig. 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79,

80, 81, 82, 84, oraz tabl. XXIV, XXIVa, XXV i XXVI), wród
których znajduj si dziea, nigdzie dotd nie publikowane.

Matrymonialne starania króla Zygmunta (fig. 88), w których

i Krzysztof nie ma gra rol, illustruje przepyszny portret,

niedoszej maonki Zygmuntowej, ksiniczki Eleonor}^ bur-

gundzkiej z ))Ces. nadw. Muzeuni« w Wiedniu (fig. 87), drug
za z rzdu jego maonk, Bon, drzeworyt z Deciusa Coii-

tentci de uetiisiatibiis Pol. (fig. 89).

Brataca Zygmunta Starego, Ludwika II, króla wgier-

skiego, w sprawaci którego Krzysztof w r. 1519 posowa do
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Wieiier-Neiistadt (fig. 92), ulubionej tej niegdy siedziby ces.

Fryderyka III (fig. 91), odtwarza po raz pierwszy równie
tutaj publikowany portret, pochodzcy podobnie jak powy-
szy, królewicza Zygmunta, ze zbiorów JE. Leona hr. Pi-

niskiego we Lwowie. Dwa drzeworyty (fig. 86 i 98), oraz

portret olejny z wGaleryi król. w Brukseli« (fig. 97), przedsta-

wiaj równie tego króla w rozmaitych okresach jego ycia.

Posta maonki Ludwika, areyksiniczki Maryi, sta-

wiaj nam przed oczy: drzeworyt (fig. 83) i portrecik ze zna-

nego zbioru arcyksicia Ferdynada tyrolskiego (fig. 93), obli-

cze za siostry Ludwika, Anny, ony póniejszego ces. Fer-

dynanda I, w^yglda z rysunku Franciszka Terzio (fig. 90),

i z olejnego portreciku (fig. 99) ze wspomnianego co dopiero

zbioru, z którego pochodzi równie wizerunek ksicia Al-

brechta pruskiego, hodownika Zygmunta (fig. 94).

Do walki midzy królem Ferdynandem (póniejszym

cesarzem) a Janem Zapoly (wybuchej bezporednio po tra-

gedyi mochnackiej 1526 r), do której Krzysztof Szydlowiecki

wmieszany byl jako porednik midzy walczcymi ))królami«,

odnosz si: wizerunek antagonistów o koron wgiersk,
Ferdynanda (fig. 101) i medal Zapolyi (fig. 102). Galeryi za
tej dopenieniem s portrety Henryka VIII angielskiego (fig.

103), kanclerza tego, kardynaa Wolsey'a (fig. 104), króla

))arcychrzecijaslviego« Franciszka I (fig. 105), z którymi kan-

clerz polski pozostawa w korespondencyi, Karola V (fig. 105),

którego ))yczliwoci si poleca«, królow'ej Bony (fig. 109),

której nieaslvi on jeden z rzadkich dostojników pastwa
umia unikn, przyjaciela wreszcie politycznego i ))brata«,

ksicia Albrechta pruskiego (fig. 112).

Humanistów, z którymi Szydlowiecki zaye utrzymy-

wa stosunki, reprezentuje Erazm z Rotterdamu, wedug drze-

worytu Holbeina modszego (fig. 126), grono za serdecznych

przyjació szlachetna posta biskupa krak., Piotra Tomickiego,

spogldajca na nas agodnym wzrokiem z cennego portretu

Hansa Diirera w krugankach klasztoru 00. Franciszkanów

w Krakowie (tabl. XLI)^8).

58) Powyszy komentarz do illustracyi nie obejmuje wszystkich
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Sowa — na koniec — goi^cej podziki dla wszyslkich,

którzj'^ mnie w cigu niniejszej pracy, czy rad, czy wskazówk,

czy w jakikolwiek inny sposób wspierali. A przed innymi

myl moja zwraca si do Tego, który nie tylko ])oddal mi

sam temat niniejszej monografii, lecz nadto ywo interesowa

si l<:adym postpem prac}^ nie skpi uwag i wskazówek

i jeszcze w ostatnich miesicach ycia Swego objawia szczer

rado, i rzecz wreszcie ukae si w druku. Skadam wic
na tem miejscu hod gbokiej wdzicznoci i czci Cieniom

Maryana Sokoowskiego, drogiego mego Mistrza, litóry le
pierwszy kierowa ongi studyami mymi w I^rakowie, w umi-

owanej przezemnie dziedzinie.

Wobec P. Radcy Dworu, Prof. Dr. Wincentego Zakrzew-

slviego, poczuwam si do gbokiej wdzicznoci za wszystkie

tak bardzo dla mnie (jako nie iistoryka z zawodu) wane
wskazówki odnonie do historyczno-polilycznej czci niniej-

szej prac}^ A jeli mimo wszystko znajd si tu i ówdzie

usterki, to niech je pobaliwie w^ybaczy raczy piszcemu,

l^tóry w ksice tej mia przedewszystkiem na oku: zasugi

I^^rzysztofa Szydowieckiego i jego rodziny na polu s z t u k i

i kultu r y, oraz s t y 1 i c z n ocen pomników, z ich

i m i e n i e m z wm z a n y c h.

Za niejedn podniet w tym ostatnim kierunku serde-

czne me dziki niech przyjmie Prof. Dr. Jan Booz Antonie-

wicz we Lwowie — za przyjacielsk za rad co do podziau

materyau niniejszej pracy Dr Lucyan Rydel w lvrnkowie.

Badania me uatwili mi znacznie asl<^awem dostarcze-
niem materyau naukowego pp.:

Dr Jan Ankwicz w Wiedniu, Ivazimierz Baraski w Pe-

tersburgu, Prof. Dr Beclcer w Wrocawiu, Bolesaw Biskupski

w Krakowie, Dr Zygmunt Celiciowski w Kórniku, Dr Adam
Chmiel w Krakowie, X. kanonik R. Cieszlcowski w Opatowie,

Dr Albert Gardonyi, archiwaryusz m. I3udapesztu, Dr Maryan
Gumowski w Krakowie, Zygmunt Kieszkowski w Sanoku, Sta-

figur i tablic, k^cz jedynie najwaniejsze. Spis zupeny figur w telccic

i tablic znajdzie czytelnik na kocu nin. ksiki, jak niemniej szczegó-

owy opis W' Objanieniach illustracyj, nieuwzglednionycli w tekcie.
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iiisinw-HcMuyk Kieszkowski w Rzcs/cowic, Prof. Dr Feliks

Kopera w Krakowie, Dr Józef Korzeniowski w Krakowie,

Prof. Dr Stanisaw Krzyanowski w Krakowie, Dr Henry Mar-

Ini. dyrektor Bihiiollmiiic dc l'Arseniil w Paryn, Wadysaw
Mickiewicz w l^aryu, Prof. Dr Stanisaw Ptaszycki w Peters-

burgu, I^rof. Dr Juljusz Sclilosser w Wiedniu, Dr Szalay,

dyrektor ))Wg. Muzeum Narodowego« w Ikidapeszcie, X. Dr

Stanisaw Tari^owsl^i w Opatowie, X. Dr Weingartner w Wie-

dniu, Prof. Dr Teodor Wierzbowsl^i w Warszawie.

F o t o g r a f i j . r y s u n k ó w i odlewów g i p s o w y c li

wzgldnie klisz uyczyli mf najuprzejmiej: pp.: Dr Karol

Domanig w Wiedniu, Edmund Engemann w Szydowcu,

Dr Gustaw Gliick w Wiedniu, Dr Menadier, dyrektor gab.

numizmat, w »Muz. ces, Fryderyka* w I^erlinie, JE. Leon

hi-. Piniski we Lwowie, JW. Pani Jadwiga hr. Tarnowska

w niatynce, Towarzystwo mi. tiist. i zabytków Krakowa,

oraz Miecz3^slaw Wglewicz, alumn Akademii duch. w I^eters-

burgn.

O s o 1) n e, g o r q c e ji o d z i k o w a n i e skadam JWP.
^^^ a d y s a w o w i li r. Zamoyskiemu w Zakopane m ,

nie tylko z a a s k a w e u a t w i e n i e m i s t u d y ó w n a d

miniaturami Libri geneseos w Kórniku, a 1 e c o wi-
cej za pene yczliwoci zezwolenie na sprowa-
dzenie do Krakowa bezcennego tego pomnika
m i n i a t u I- o w e g o malarstwa w^ Polsce, na rce
wietnego Zarzdu Akademii Umiejtnoci, ce-

lem w^y konania z nicti zdj fotograficznych
i 1) a r w n y c h. Za ochotne przyjcie miniatur wspomnianych

w depozyt Akademii najgbsze dziki niechaj przyj racz:

Czcigodny Jej I^rezes, JE. Stanisaw lir. Tarnowski i p. Sevre-

tarz generalny, Prof. Dr Bolesaw Ulanowslvi.

Moliwo wykonania w Krakowie zdj fotograficznych

i zdjcia barwnego z wyej wspomnianego ))Dyplomu illumi-

nowanego ces. Maksymiliana I z r. 1515«, zaw'dziczam uprzej-

moci dyrektora ))Ivról. pastwowego Archiwum« w Wroca-
wiu, tajnego radcy Meinardusa, l^tóry cenny ten dukument
przesa w tym celu na rce Dyrekcyi Biblioteki Jagiello-

slviej w Krakowie. Za askawe przyjcie go w depozyt wy-
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mienionej ksinicy i to na duszy przecig czasu, szczere

dziki skadam pp.: Dyrektorowi Dr Fryderykowi Pappee'mu

i Dr Józefowi Korzeniowskiemu.

Uprzejmego zezwolenia na zdjcie i publilcowanie
odnonycli dzie sztuki udzielili mi: Dyrekcya ))Mu-

zeum Narodowego« w Krakowie, Dyrekcya » Muzeum XX. Czar-

toiyskich« w Krakowie, Dyrekcya ))Biblioteki im. Ossoliskich«

we Lwowie, Dyrekcya ))Archiwum gównego aktów dawnych

w Warszawie«, Dyrekcya ))C. i k. Biblioteki fideikomisoweja

w Wiedniu, Dyrekcya oddziau renesansowycli zabytków

w ))Ces. nadw. Muzeuma w Wiedniu, Dyrekcya »Albertiny«

w Wiedniu, p. Edmund Engeman, waciciel zamku w Szy-

dowcu, Kapitua lvatedralna w Krakowie, dalej zakad J. o-
wy'ego w Wiedniu, Photographische Gesellschaft w Berlinie,

Rada miejska (Stadtrad) w Wiedniu, JE. Zdzisaw hr. Tar-

nowski w Dzikowie, Zarzdy rz.-kat. kocioów paraf, w mie-
lowie, Opatowie i w Szydowcu.

Sowa ywej wdzicznoci za pomoc w zebraniu
ma terya u illust r acyj nego niechaj przyjm pp.: Bo-

lesaw Biskupski w Ivrakowie, Stanisaw Cercha w Ivrakowie,

Signorina Laura Frilli we Florencyi, X. Dr Julian Gob w Kra-

kowie, p. dyrektoi Tadeusz Korzon w W^arszawie, Prof. Dr

Jerzy lir. Mycielski w luakowie, Dr Payer von Thurn, kustosz

))C. i k. Bibl. fideikom.(( w W^iedniu, Dr liurt Rat (asystent)

))Gabinetu rycin« przy ))C. i k. Nadw. Bibliotece* w Wiedniu,

X. Praat Dr Czesaw Wdolny w Krakowie.

Wysokiemu c. k. Ministerstwu W. i O. gboliie skadam
podzikowanie za udzielenie mi subwencyi na czciowe po-

krycie kosztów poczony cli z niniejszem wydawnictwem.
Speniam wreszcie drogi sercu memu, synowski obowi-

wizek, dzikujc Ojcu memu, Czesawowi, za waln pomoc
w tak mudnej pracy, jak byo uoenie zaczonych trzech

indelisów.
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CZ PIERWSZA

SZYDOWIECCY





ROZDZIA I.

Przodkowie Krzysztofa Szydowieckiego.

tar to gniazdo, z którego wiedli swój

lód frares armorum et domus Odro-

wsinae^). Zaliczali si oni ju na j)()-

cztku wieku XII-) do najpotniej-

szych rodów maopolskich, uposao-

nych w znaczne dobra w ziemi san-
z kopii Librigeneseos.

domiersklcj 3). — Hcrhowc ich godo
dziwne miao szczcie. Wszak dwóch Odrowów
wyniós koció na otarze, a czcigodne imi stryja ich,

biskupa Iwona, który wieci uelu lampas charitatis

aidore*), przecioway z mioci nastpne wieki Jako

tego, z lvtórym na zawsze zczony Maryaclvi w Kra-

kowie koció. Mogia, w. Jakób w Sandomierzu.

W kilkanacie lat po jego zgonie »wzit by na

biskupstwom^) inny Odrow, Prandota z Biaaczewa,

ten »kwiat sprawiedliwoci" •"'), posta ascetycznej nie-

mal surowoci, w wieku XV za dwóch .anów ze

Sprowej') nowego przyda miao l)lasku domowi Odrowów,
.leden na la^esach Rusi arcybiskup lwowski, drugi prymas,

arcybiskup gnienieski, splendor gloria genis^).



A równoczenie z nimi ma piecz koronn dziery
Piolr ze Szczekocin Odrow^), Jakób za ze Szczekocina

alias Dl)no zajmowa godno podskarl)ego koronnego

i dworu lvrólewsviego ^^), najprzedniejszym l)y podczaszym.

Szeregiem wyszycli i niszycli dostojników kraju, a udmi
prawymi, poszczyci si moga take ta (Jdrowów ga,
która, jak tradycya niesie, od jednego ze swycli przodków,

^ociajcego si w drobnyci pieni^^acl, nazwisko swe przy-

liraa ^0-

Tym samym lierliem piecztowaa si, do teje nataa
dzienicy i rodzina Szydowieckici. Dom ici nie wyda iisliu-

pów, ani dzielnycli rycerzy, szczyci si natomiast najwy-
szymi godnociami w pastwie i na dworze i na innem, ideal-

nem potu, wielvie pooy zasugi, javO szerzycie prawdziwej

w I^osce vutury.

A cliocia zdanie wypowiedziane o jednym z Szydowie-

clvicli, Ivrzysztofie, e: nomen Polonum,qiiod aniea siibobscunim

ferm et enebrosum erat, soliis illusirauit^'^), uwaa — jal<^ s-
dzimy — naley za mocno przesadne, to jednak przyzna
trzel)a, e tale on jalv i caa jego rodzina niemaym ])laslviem

otoczya wasny swój ród i naród.

ywot tego domu l)y niedugi, trwa zaedwie sto trzy-

dzieci lvilka lat, ale to zaznaczy wypada, e od pierwszych

niemal lat swego istnienia zaj powane stanowislv:o w urz-
dzie i zasuonych rzdzie, e si utrzyma na niem przez

cay ovres swego istnienia, a wygas na W. Ivanclerzu kor.,

Ivrzysztofie (1532).

Tragiczne niemal zjawisko raz jeden wicej powtarza

si w dziejaci domu Szydowieckici.

Dom, vtóry liczy cay szereg mskici potomków przy

kocu XV i na pocztku XVI wieku, który, zdawao si, e
nie wyganie i na ostatnim z nich, Krzysztofie, ojcu trzecli

synów, nie mia na dalsze wieki przeduy swego ywota '').

mier czterech synów W. Kanclerza kor. na zawsze prze-

cia pene chway i sawy dni panów na Szydowcu, Opa-

towie i mielowie.



Wród losislycli \v/i;ói/ radoinsl^icj /iciiii, luul rzeczka

Kor/AMiiówUa, rozoyo si ^niazdo domu Szydowieckich,

Szydowiec ").

Byl on od wieków w posiadaniu rodu Odrowów. Xa
pocztku XIII wieku |)aneni na Szydowcu l)yl l)ol)iesaw

Ocrow, waciciel prócz tego C.ilewisk i (iór^^). W cigu
nastpnyci stu kikudziesiciu at przeszy (lory w dom Odro-

wów-Pieników. Kiedy ta zmiana wasnoci nastpia.

Fi2. 2. Osólny widok Szydowca.

trudno bliej oznaczy, tyle tylko \viadomo, e w roku 1362

Andrzej Pieniek, kasztelan Sandomierski, pisa si haeres

in Gory^% a zarazem i de Szydlowiecz^'^), jakl)y dla zazna-

czenia wspólnej z innymi gaziami Odrowów i drogiej im
wszystkim kolebki ^^).

Szydowiec przez duszy ol^res ni Oóry utrzyma si
w rl^aci potomków Dobiesawa. Za I\.azimierza Wielkiego

naley on wraz z ('.lilewiskami do kompleksu dóbr rozlegych

trzecli Odrowów, l)raci rodzonych: Mikoaja, Piotra i Ja-

kó)a '^) i dopiero w nastpnej generacyi w drodze rodzinnych



dziaów przypad Szydowiec^") l)()tziu'j linii Odrowów, któ-

rzy odtd mienili si dziedzicami lui Szydowcu, (chlewiska

za dostay si synowi wspomnianego wyej Jakóba, Dobie-

sawowi, kasztelanowi Czechowskiemu, któiy od nich nazwa
si Clilewickim ^*).

Tymi pierwszymi Szydowieckimi byli — jak zdaje si
nie ulega adnej wtpliwoci Jakó) i Sawko — fratres et

haeredes de Schydlowiec — jak mówi akt elekcyjny kocioa
parafialnego w Szydowcu ^^) z roku 1101. Ostatnie zatem

dziesitki lat XIV wieku i data zaoenia kocioa w Szydo-
wcu (1401) tworz granice czasu, wród których nastpi i)o-

wyszy rodzinny dzia i })rzybranie nazwisk wSzydowie-
ckicliw — ))Clilewiclvicli« ^^).

Pierwszym wiadomym nam aktem .Jakóba i Sawka Szy-

dlowieckich byo zaoenie w r. 1 101 kocioa paralialnego

pod wezwaniem w. Zygmunta w Szydowcu »z mioci —
jak pielenie mówi dokument erekcyjny ^^)— lvu I^ogu, N. I^. Ma-
ryi i w. Zygmuntowi królowi« a za pozwoleniem biskujia

krakowskiego. Piotra Wysza.

Obdarowali tedy fundatorzy ten )>swój« nowy koció
czterema anami pola, k, stawem, nie brako i kawaka
lasu z pasiek i dwóch kramów, dziesiciny za z dól)r D-
)rowa, ^rdocin, Grabowca i Ivoliszowa ^^), które dotycliczas

dawali ))wolnie« do ))innego« ^*^) kocioa, przeznaczyli odtd
równie dla szydlowieclviego domu boego.

Hojno .Jakóba i Sawl-ca dla w. Zygmunta w Szydo-
wcu nie ograniczya si jednak na pierwszej dotacyi. Oto bo-

wiem w 32 lata póniej, w rovU 1433, nie mniej wsi)aniale

pamitali o wswoimw kociele. I3yi ju wówczas wycznymi
wspówacicielami Szydowca, jeszcze bowiem w roku 1413

czci na Szydowcu i (iral)owej nabyli od siostry swej Ma-
gorzaty, ony I^iotra z Tliilkowic ^').

I^rócz dwócli, w pierwszej fundacyi darowanych l^ocio-

owi la-amów, nowych mu j)i (w Szydowcu lecycli) przy-

dali, a nadto z dziesiciu wlasnycli przeznaczyli po jednym
groszu na rzecz kocioa.

Grunta lece w miecie i ol)ok niego, rzeczlca vorzenió-

wka z o])u brzegami ^*), ])lynaca midzy ogrodami miejskimi



Fig. 3. Szydów iir — Koció w. Zygmunta. \Vi«ol< potudniowo-zaclioilii

a polami Woli Szydlowicckiej, i lasu kawaek z pasiek sta-

nowiy iizu})elnienie tej drugiej ju z rzdu donacyi.

Odtd stanie si w. Zygmunt w Szydowcu przedmiotem

szczególniejszej troskliwoci wszystkich niemal czonków £)o/7j/;5

Schidlouiciue, a dla ich prochów jakby rodzinnem mauzoleum.

Równoczenie prawie z di-ug dotacy kocioa szydlo-

wieckiego w r. 1427 podniesiony zostaje Szydowiec za stara-

niem Jakóba i Sawka do rzdu miasteczek. C.zy data powy-
sza jest zupenie cis^"), na to odpowiedzie nie umiemy,



to jednak jest pewiiem, e w roku drugiej donacyi Jakólia

i Sawka dla kocioa w. Zygmunta (1433), Szydowiec ju
})y miasteczkiem, fundatorzy liowiem w dokumencie dona-

cyjnym (1433) nazywaj wyranie mieszkaców Szydowca:

oppidani. Na Icilcadziesit jednak at przedtem, zanim mie-

szlvacy Szydowca zwa si mogi ))mieszczanami«, miejsco-

wo ta lokowan ju Ijya na prawie niemieckiem.

wiadczy o faacie tym przywilej Ivazimierza Wielkiego,

l<Ltórym wSzydowiec ^°) i inne woci ^^) znanych nam ju braci

Jakóba, Mikoaja i Piotra z (Jilewisk, przenosi z prawa pol-

skiego: in jus iheutonicum, quod uulgarier srzedzkie diciiur.

A e rzeczywicie Szydowiec tego prawa uywa, dowodem
znowu falct, e kiedy w r. 1433 Szydowieccy now utworzyli

dla kocioa w Szydowcu donacy, przeznaczajc dla mi-
dzy innymi i 5 kramów, w tyme samym dokumencie zrobili

zastrzeenie, aby szynkarze na równi z mieszczanami wbyli

wolni« i tern samem co i oni l)ronili si Jus Theutonicale^^).

O SawlvU nic nam wicej nie wiadomo. O Jakóbie na-

tomiast przechoway nam róda wiadomo, i prócz dóbr

wyej wspomnianj^h, wacicielem by w^si Demb}' "), któr
w r. 1414 zastawia na lat sze Stanisawowi Mazurowi z a-
niewa '*). Czy udao mu si nastpnie majtek ten wykupi,
nie wiemy.

Jakób z Szydowca ucliodzi za wdzielnego rycerza« ^^).

I^y moe, e saw t zdoby sobie na polacli Grunwaldu,

niewtpliwie bowiem bra udzia w tej bitwie z Krzyalcami.

Iviedy Jalcób wszed w l)lisze stosunki z Wojciecliem

Jastrzbcem, od r. 1412—1423 biskupem lvrakowslvim, nie

umiemy powiedzie — do, e pod r. 1421 nazywaj go akta

radomsliie ^^) ))domownikiem« biskupa, którego te bratanic

albo moe dalsz lvrewn z rodu Jastrzbców poj za on '^).

Maestwo to pobogosawi I3óg licznem potomstwem:

trzema synami i dziewiciu córkami. Najstarszym Ijy Stani-

saw, drugim z rzdu l)y Piotr, trzecim Mikoaj. Z wyjtkiem
Stanisawa, o którym wiadomo, e urodzi si w r. 1405 '*),

nie. znamy dat urodzin jego braci ^®) i sióstr, jak nie mniej

imion tycli ostatnich, z wyjtkiem jednej I^arbary **'). W serca

synów wszczepia musieli rodzice przywizanie do lvocioa



Fund. Mikoaja Szyclowieckiego. Tal)l. II.

^fc^''^^;

Zbiór/ \Y. hr. Zamoj-skiego.

Stanisaw Szydowiecki.

Miniatura z IMer genesets.





a miosierdzie lUa hicdnycli, lynii howicni (.'iiolMini mieli si

póniej zawsze odznacza*^).

Ksztacenie umysu w nie nmiejszym stopniu lee nui-

siao na sercu Jalvól)a z Szydowca, za lat i)o\viem swej doj-

rzaoci msl^iej syn najstarszy syn jei^o Stanisaw ze zna-

jomoci prawa ^'), modszy za l^iotr, oddawa sie naukom
teoogicznym ^').

(idzie jednak modzi Szydowieccy odbywali swe wysze
studya, nie wiemy.

Wczenie stosunkowo odumarli liczn gromadk rodzice,

pozostawiajc opiek nad ni najstarszemu zapewne —
Stanisawowi, ten liowiem zaj si wyciowaniem a póniej

wyposaeniem wszystkich swych dziewiciu sióstr"**). .ledna

z nich wyej wspomniana iarl)ara, wysza okoo r. 1449 za

Stanisawa ze Szydowa**), któremu Stanisaw Szydowiecki

w r. 1473 wypaci posag*''). Czy równie oy na studya dla

braci swoici, nie wiadomo. Zamilcz o tem Liber geneseos,

ten tylvO ciekawy o Ijraciach Stanisawa podajc szczegó, e
tavie ici z nim czyo podol)iestwo, e ))nie rzadko w l)ra-

terskich wyrczali si o)owizkach na podobiestwo Hercu-

lesa, za Atlanta podtrzymujcego sklepienie niebieskie«.

O kilka mil od Szydowca byli wówczas panami na

Stai'osiedliczach, Orosku, Kowalach i Zbocinie, Starosielscy

herbu Abdank*^). Z tego to domu wzi sobie Stanisaw Szy-

dowiecki pierwsz on Barljar*^) a z ni w posagu dolira:

Kowale i Zbocin*'').

Weselne gody odbyy si prawdopodol)nie w roku 1449,

t. j. w roku, w którym Stanisaw zapisa onie swej 180 grzy-

wien oprawy ^*').

Jaka to bya kobieta, jaka ona i matka, o tem najmniej-

szej nawet wzmianki nie znajdujemy w Liber geneseos. Z kart

natomiast tego pamitnika rodzinnego patrzy na nas i)lasty-

styczny jej, miniaturowy portret.

Z pod biaej zasony okrywajcej gow i czoo a spa-

dajcej poniej ramion, wyglda szczupa, blada twarz ko-

biety, mniej wicej w latach pidziesitych, o oczach wiel-

kich, jasno -niebieskich, w których przebija si pogoda, nosie

dugim, prostym, ale bardzo ksztatnym, ustach wreszcie ma-



ych ale dziwnie piknie zarysowanych. W rkacli lizy ni a ko-

ralow}^ róaniec. ,Iak dhiijio z pierwsz on sw yl Stanisaw,

nie wiadomo. Wiemy tylko, e mia z ni czterech synów:

Jana, Jakóha i dwóch Stanisawów, oraz córk Katarzyn ^^).

Z tych dwaj ostatni poumierali zdaje si w dziecistwie, a nie-

hawem umara i matka, ojciec za okoo r. 1464 ^^) w powtórne

wszed zwizlvi maeskie z Zofi z (lodzikowa ^^), lierl)u

.al)d, córl-c Andrzeja Lal)dzia i Snlimianki z ^leszowa ''^).

C.zy i jaki wzi za ni posag, nie wiadomo.

Z tego maestwa pochodzio siedmiu synów i nie mniej

jak om córelc ^^). Najstai-si, Andrzej i .Tan, modo pomarli ^^^),

trzeci z rzdu, Crzysztot', urodzi si w r. 1407^'), potem szed

I^iotr, urodzony 1477^^), nastpnie I^awe, ur. w r. 1478^^),

w dalszym cigu Mikoaj, lvtói-y ujrza wiato dzienne w r. 1 cSO^"),

wi"eszcie Marcin, o trzy lata od Mikoaja modszy^').

Z córek przechowa nam Liber geneseos imiona jedynie

trzech. S to: Anna, ^arl)ara i I{l)ieta, o czwartej wiemy tylko,

e j)óniej on l)ya Dunin Wolskiego '^^), o pozostaycli za
czterech panuje w ródach guche milczenie ''^).

Matka tej licznej gromadki kohiet l)yla ywej wiary

i wielkiego serca, czua na ^ady widok ludzkiej niedoli, dla

której chtnie poz)ywaa si swych zasol)ów i dochodów^*).

Wspieraa równie hojnie cay szereg krewnych swoici, pod

dach wasny ich garnc *'•''), a musiaa l)y ich nie maa liczha,

kiedy w cilka lat \)o luhie, gdy zdaje si ju miejsca dla nicli

na stay pol)yt w szydowieckim dworcu zahrako, zawara
z hrami swymi, Andrzejem, I^iotrem i .Tanem co do utrzy-

mania wuja Stanisawa I^leszowskiego i ciotvi Anny Ivociu-

szkowej (sic) tego rodzaju umow, e kolejno kade z rodze-
stwa zohowizao si ])rzez rok w domu swoim ici utrzymy-

wa, jiozostali za l)racia (wzgldnie i siostra) mieli w roku

tym przyczyni si pewnymi kwotami i podami gospodar-

skimi do utrzymania wuja i ciotl^i •^*^).

Nie kamie te miniaturowy jej wizerunek w Lib. genes,

na vtórym widzimy starsz ju kohiet w^ zocistej sukni i we
wdowim fioletowym paszczu lamowanym futrem. Z pod )ia-

yci fadów ciusty okrywajcej czoo, wycliya si jakl)y

w aureoli jakiej ])ogodna, o |)iknyci rysacli twarz Zoii
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Fund. Mikoaja Szyclowieckiego. Tal)l, III.

Kórnik. Zbiory \\1. hr. Zamoyskiego.

Barbara Abdank Starosieska, pierwsza ona Stanisaw Szydowreckiego.

Miniatura z Liler geneseos.





/ Plcs/owa. ("./arnc ()cv,v /.IcUka w i;óiv /w lócoiu', ustami /a
zdaje sic s/cpla 1 aler i Aue lo/aca, Ulóiy w rkac-h lizynia.

A w wielkich czarnych, poczciwydi oczach jej ma Sla-

nishiwa, mah)\\ahi sic owa (h)hr() serca, a zarazem piawo
charakteru'^'), o których tyle nam mówi Lib gen. (".echowao

!*() ycie czyste ^^), ohejcie proste i atwe '^^), usposohienie la-

i>o(hie i miujce spokój wielkie zwaszcza |)oczucie ludz-

koci. Nie leni si Stanisaw Szydowiecki w ohronie stawa
krzywdy ludzkiej, nie waha si na »penym sdzie królew-

skim« '**) »|)atronem« ') hyc |)okrzvwdzonych l)ie(laków, dla

klórycli sam ^rosza nie aowa '-). Nie ulei^a zatem wtpli-

woci, e i najlepszym hy mem i ojcem.

Kiedy syn .lan, z pierwszego maestwa, ukoczy lal hS,

zapisa !>() ojciec na letnie pórocze 1 1()*S r. na wydzia leolo-

iijiczny Akatlemii krakowskiej "), w trzy lala za j)óniej, dru-

glego, Jakói)a, równie z pierwszego ziodzonego malerislwa,

zapisa do teje wszechnicy'^).

Fakt ten wiadczy nadto o jego kullur/e umysowej, za

l^lór przemawia równie znajomo legum luriiinKiiw''^').

Prawdziwie zl)one wychowanie otrzyma musieli modzi
Szydowieccy (z II ma.), jeli si wszyscy w nastpnem swem
yciu siln i yw wiar odznacza mieli '*"').

W ])arze z tern wychowaniem religijnem, rk matki za-

pewne gównie lvierowanem, szo umysowe, a o])olc niego

fizyczne, wic zapasy i gonitwy rycerskie, wiczenia we wa-
daniu wóczni , w którycli ponad wszystkich swych stai\szycli

l)raci szczególnie celowa! Mikoaj ''), w innych za najmodszy
MaiTin '^), który od wieku chopicego oddawa si praeclaris

mililme studiis '^). Do nauk zdaje si najwicej z nich lgn
Pawe, póniejszy kanonik Icrakowski. Takie hylo najl)lisze

lvólvO rodzinne Stanisawa Szydowieckiego. O dziewiciu

siostrach jego — jak ju wspomnielimy — to tyko nam wia-

domo, e je wyposay i e jedna z nich, I^ar])ara, wysza za

Stanisawa z Szydowa, który w r. 1473 kwituje szwagra

z odl)ioru posagu ^°).

Nieco wicej szczegóów przecioway nam róda o jego

braciach. Piotrze i Mikoaju. Pierwszy powici si stanowi

duchownemu, nie szulva w nim jedna-i godnoci i bogatych
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Fig. 4. Kraków. Dom DuKosza.

prul)end, lecz w suliic l)oej wdiiiem i noc« ^') penionej,

znale mu przyszo jedyne i najwysze zadowolenie.

Jal^ za odznacza si surowoci ycia, wiadczy o teni

najlepiej lakoniczna zapiska Libri genes.: wrad poprzestawa

w zimie na futrze l)araniem, w lecie na sukiennem okryciu«.

Drugi, Mikoaj, zostaje w r. 1463. podstarocim krakow-

skim ''^), w r. 14()6. nabywa za roczn rent 12 grzywien od

Bodzenty z Siedlec burgrabstwo krakowskie . . .
^')

Rok 1467 wan sprowadzi zmian w jTiu Stanisawa

Szydlowieckiego. Oto powoa go król Kazimierz Jagielloczyk

na marszaka swego dworu i oclimistrza synów swoich ^*).

Równoczenie Dugosz obj obowizki nauczyciela kró-

lewiczów. Pod ich opiek dostali si dwunastoletni wówczas
Wadysaw, dziewicioletni Kazimierz, omioletni Jan Olbracht

i Aleksander, który siódm liczy wiosn. l\)d kierunkiem

Dugosza nauczycielami modych Jagiellonów byli prócz lego^
nieco póniej — Kallimach i magister Weis*"").
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Fund. Mikoaja ^zydowiteckiego. Tabl. (V.

Kórnik Zl)iórv W. hr: ZnmoYskieffo.

Zofia z Godzikowa i Pleszowa, herbu abd, di'uga ona
Stanisawa Szydowieckiego.

Miniatura z Liber ^eneseos.





\\'ch\vili noniiiiacN i SlaiilsIawaS/ydlowict-kicgo i l)liii|;t)szu,

Zygmunt byl jeszcze w k()lcl)ce (iir. w i-. 1 1(')7), l-^iydcryk w rok

póniej si dopiero urodzi.

(idy Dugosz zaprawia króewiezów do sludyów, Slani-

slaw Szydów ieeki wdraa iei zapewne do ryeerskiei zapa-

sów i innyei lizyeznyeli ewieze.

Waniejsze jecnak jeszcze zadania spenia przyszo

oclmiistrzowi królewiczów. lvaziniierz Jagieoczyk pragnc
najstarszemu synowi swemu, Wadysawowi, zapewni nastp-

stwo na tronie czeskim, wysya w rolvU 147(} do Czeci Stani-

sawa Szydowieckiego, oraz Jakól)a I)l)iskiego, ^anclerza

w. k., lvtórzy nakoni miei Jerzego I^odJel)rada do wspomnia-
nego Kazimicrzowego panu i uzyska jego zgod na korono-

wanie Wadysawa jeszcze za jego ycia króem czeskim ^';).

Zaedwie jednak posowie poscy ruszyli w drog, Podje^rad

umai', a Czesi powoali na tron królewicza Wadysawa, któ-

remu towarzyszy do Pragi Dugosz. Wkrótce potem (1471 r.)

widzimy Stanis. Szy-

dowieckiego na We-
grzecli, w orszaku kró-

lewicza Kazimierza.

Wyprawa ta nastpia
wskutelv proby po-

selstwa wgierskiego,

przybyego wówczas
do króla Kazimieiza,

al33' dal Wgrom za

wadc drugiego z i'z-

du syna i uwolni w ten

sposób kraj od rzdów
t}Tana^'), Macieja Kor-

wina.

Ale w WesTzech
spotka mia wielki

zawód lvrólewicza. Król

Maciej umia sobie ^je-
1 , . j Fig. 5. Kraków, ko. XX. Dominikanów. Kalliniacli.
UndC Wl Oj^lc mu Q0- szczegó z bronzowego jego nagrobka.

tychczaS stronnictwo (KUsza »Tow. mit. hlst. i zab. Krakowaa).
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panów wgierskich, tak, e aden z nich nie pokaza si u Ka-

zimierza, w Nitrze ol)ozem i-ozoonego. (idy nastpnie z .je(hiej

strony Sykstns IV nakania króla polskiego do zgody, z drugiej

za zacine wojsl^a, z powodu zalegych odów, opuciy lvró-

lewicza, nie pozostawao mu nic innego, jak, pomimo oporu

St. Szydowieckiego i dowódców polskich "**), powróci do kraju.

I^rócz godnoci dworskich, ochmistrza królewiczów i mar-

szalka dworu król., piastowa Stanisaw Szydlowiecki od 22 li-

stopada 14()2^^) urzd ziemski kasztelana arnowskiego, od 1 j)a-

dziernika 1478 r. za, kasztelana radomskiego^").

W roku 1471 odstpuje Szydowieckiemu Zawisza z Bo-

rzykowic hurgrahstwo krakowskie za sze grzywien rocznej

renty ^^), wreszcie (i lutego 1490 r. zostaje Stanisaw starost

kralvOwskim ^'*). By take starost ieckim ^^).

Czy i jak gra rol polityczn w kraju, w szczególnoci,

czy bra udzia w owycli walkach monowadztwa z królem,

zakoczonycli w roku 1453 podpisaniem w I^iotrkowie jrzez

ICazimierza Jagielloczyka i zaprzysieniem przeze przywile-

jów szlachty, nic nam nie wiadomo. Wiemy tylko, e jako

kasztelan arnowski »oi)rad()wal z królem na sejmie korczy-

skim w li|)cu 1475« (Cod. Rzyszczewskiego, t. I, str. 563)^*), e
w lutym 147() bawi z Ivazimierzem Jagielloczykiem w So-

chaczewie i podpisa razem z innymi panami przywilej wcie-

lenia lvsistwa Sochaczewsl^iego do Ivorony (Cod. Lubomir-

skiego, str. 268)^^), e wreszcie w r. 1485 by — ju jako

kasztelan radomski na sejmie w N. miecie Ivorczynie (Fam.

rei. 18()2, t. I, sti- 404)^*'), w dwa lata póniej na sejmie sty-

czniowym w Piotrkowie (Hier. Labdzki: Górnictwo w Polsce,

t. I, str. 108)^'), w r. 1491 za, na zjedzie w Radomiu (Pam.

rei 1862, t. I, str. 405)9').

Ostatnie dni swego ycia spdzi Stanisaw Szydlowiecki

na dworze biskupa krakowskiego i kardynaa, Fryderyka Ja-

gielloczyka 9''), któremu umierajcy król Kazimierz przyda

Szydowieckiego jako najzaufaszego doradc ^*'°).

Na tym te dworze, w czerwcu 1493 r.^°^) zakoczy dugi

swój ywot kasztelan radomski. Zwoki jego zoyy dzieci

w poudniowej kaplicy kocioa w. Zygmunta w Szydowcu^"*),

kto wie, czy nie przez niego samego wanie wzniesionej '°^).
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l)atv mierci ony Stanisawa, Zoili / IMes/owa nic znamy, w ka-

dym jednak ra/ic umaia i)r/L'd 1 I maica ir)()2 r.'°''). Fochów ano

j z svncm Piotrem i córk Harhai w kociele parafialnym

w Szydowcu, in choro ad nuinum (lexram i IJb. gen.j^'^'').

Fii*. 6. w. Kazimierz. — Mietlzior\ t z Xyil w.

Jaki majtek pozosta\yi Stanisla\y SzytUo\yiecki i jak go

midzy s\ye dzieci rozdzieli ?

Jak ju ^yspom^ielimy, gniazdo rodzinne, Szydo\yiec

l)yl od r. 1413 wyczn, \yspón \yasnoci Javól)a i Sa^yka,

1. j. ojca i stryja Stanisla\ya Szydlo\yieckego. Po mierci

15



Sawka, Szydowiec przeszed na wasno Jal<:óba, po itórym

dobra te odziedziczyli wspólnie synowie ostatniego, Stanisaw,

Piotr i Mikoaj "'^). I^rócz tego, l^ady z nici inne jeszcze

otrzyma majtki. I talv Stanisaw Ciechostowice, Szydówek,
Wole vorzeniowsk i Grabowe *°^), I^iotr na wspóln wasno
ze Stanisawem Dziurów '"*); ten ostatni zapewne dlatego szczu-

plejsz otrzyma ojcowizn, gdy jDowici si stanowi du-

cliownemu. Mikoajowi wreszcie przypady wsie: Pogorzaly

ad Chlewiska, Skaryska ksi(^ce, I^rdocinek ad Iladoni *®^).

Cz, jak mia I^iotr na Dziurowie zapisa musia bratu

Mikoajowi, ten bowiem jest wspówacicielem dó)r wspo-

mnianych w r. 1474 ^^'^)
i jako tal^i sprzedaje w roku tym

wraz z bratem Stanisawem, Dziurów, opatowi klasztoru wi-
tokrzyskiego, Mikoajowi ^"). Cz za l^iotra na Szydowcu,
po mierci tego, przypada Stanisawowi i Mikoajowi Szydo-

wieckim, ze zgonem za ostatniego cz tego na Szydowcu
oraz inne jego wspomniane majtnoci przeszy na Stanisawa,

który w ten sposól) przyszed do bardzo znacznego majtku.

Kasztelan radomski umierajc, rozporzdzi mniej wicej

w sposób nastpujcy swoim majtkiem. Szydowiec z przy-

leglociami ''^) odziedziczy Mikoaj '^^), mielów, jak nie mniej

dobra posagowe po pierwszej onie: Ivowale i Zbocin zapi-

sa Stanisaw najstarszemu Jakól^owi "*), który równie dosta

Pogorzaly i Skaryska ksice '^^),

Modszym synom zapisa Stanisaw prawdopodobnie

czci na Szydowcu z przylegociami *'^)
i mielowie, oraz

kwot 30 grzywien uzyskan ze sprzeday czci swej na Dziu-

rowie, córkom wreszcie pewne sumy posagowe z dóbr ojczy-

stych i macierzystych, które wypaci mieli bracia ^^").

Ale wczeniej ni na ou mierci zapragn Stanisaw

Szydlowiecki pozostawi pamitk i temu w rodzinnem gnie-

dzie kocioowi, pod lvtórego sklepieniem uczy si dzieckiem

modli, darowujc do jego skarc srebrn monstranc3', taki

pacyfika, srebrny, wyzacany kielich, dwie srebrne puszki

i ornat '^^), jako ywe wiadectwo swej pobonoci i przywi-
zania do rodzinnych tradvcvi.
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Fis^. 7. Kollegiimi Jnt^ielloskic, od strony poudniowej,

wedus akwiirelli \V. Luszczkiwwicza.

(Klisza ))To\v. Mi. liist. i zab. Krako\va<().

ROZDZIA II.

Bracia Krzysztofa Szydowieckiego : Jan, Jakób, Piotr,

Pawe, Marcin.

Z pierwszego maestwa z Jastrzbcówn ze Starosie-

dlicz i Oroska zostawi Stanisaw Szydowiecki dwócli synów,

Jana i Jakóba. Jan zapisa si w r. 1468^) na uniwersytet kra-

kowski; jalvO ksidz piastowa urzd prol:)oszcza w\N'^ysokiej^)

oraz godno scliolastyIva katediw sandomiersl^iej ^).

Nie przyniós on widocznie zbyt wciel sawy rodowi

swemu, skoro pamitnik rodzinny (Liber genes) w tycli tylko

killvu sowacli streszcza ca dziaalno jego i charaktery-

styk: homo saiirae procerae ad us quosvis non ineptus, qm
fasidiao conuiclii aulico, domi se cohibuit.

Inaczej rzecz si ma z Jakóbem. I on take w par lat

po bracie wstpi (w r. 1471) na uniwersytet krakowski, ale
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odtd nic o nim nie sycha przez lat wiele, a dopiei"o

w r. 149() znajdujemy go jako dworzanina na dworze Jana

Olbrachta*), którego lask umia sobie zjedna. Byli zawistni,

którzy pod Jakóbem doki kopali, dokonali jednak tylko tego,

e król coraz wikszem zaufaniem go obdarza^), ju w r. 1497

nada mu urzd podskarbiego nadwornego oraz starostwo

sochaczewslvie % w rok póniej daje mu w zastaw starostwo

bolimowskie '), w kocu 20 marca 1501 r. mianowa go król

j)odskarl)im W. Kor.^) Król Aleksander pozostawi go na tym
urzdzie i odtd Jakób Szydów iecki coraz bardziej rós w zna-

czenie i dostojestwa, majtek za jego powikszay wci
dochody z coraz to nowycli starostw. I tak w r. 1503 przy-

byo mu starostwo czyckie^), nastpnie kazimierskie'"), krze-

szowskie "), 15 marca 1500 za zostaje kasztelanem i starost

sandomierskim '^),

Jako pods<:ar)i W. Ivor. utrzymywa w rachunl^ach pia-

wdziwy ad i porzdel^ ''), a niemniej gospodarnym okaza
si jako najwyszy kierownik mennicy, czego nie omieszka

uzna raz po raz Aleksander, pienin gratyfd^acy ^^) wyna-

gradzajc ))wiern i piln subw '^) jego dla króla i pastwa.
Zapobiegliwo i porzdek panoway równie w admini-

stracyi wasnego majtku, l^tóry musia ])y znaczny, jeli pan

podskarbi koronny nieraz ex prophis peciiniis^^) ratow^a chudy

s<^arb królewski.

I tak w r. 1504 wyoy ze swocli pienidzy na opdze-
nie wydatków królewskicli 1.152'^) z., w rol^u za 1505 —
2.000 z. i 20 groszy '^), które Icról z pocztlviem roku nast-

pnego w^yrównywa. I jak skarb koronny doprowadzi si
stara do adu, tav zapewni pragn swemu mielowowi
rozwój ekonomiczny w przyszoci, postarawszy si w r. 1505

u króla Alel^sandra o przywilej, wynoszcy dotychczasow
wie na miasto '^).

Jakób Szydowiecki by wzrostu redniego, o twarzy ci-
glej i czarnyci oczach, z któremi miy vontrast stanowiy ja-

sne blond wosy, spadajce mu na ramiona '").

Oeni si prawdopodobnie w r. 1493 w tym bowiem
roku zabezpieczy onie posagi*) — z Zoti, z rodu I^ólvOzi-

ców ^^). Synów nie mia z ni adnych, córek za trzy"):
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Fund. Mikoaja Szydowieckiego

C5?

Tabl. V.

Kraków. Muzeum XX. Czartoryskich.

Jakób Szydowiecki.

SSedlug kopii zagiaioaej dzi miniatury. Z//6it geneseos





Ann-*), Zoli^'') i IJaihaii- -'). linail w r/nw cii I.")!)".) w^'')

Zwoki jeno zoono w ka|)lic'y pohidiiiowcj kojeiola \v. Zyi;-

iminla w Szycllowcii, w hron/owcni nuuizok'iiin ^^), zaopalrzo-
iKMii w epilaphium *

"), do którci);o lo grobowca przeniesiono

Fig. 8. Szj-dlowiec, koció w. Zygiminta. Jakób Szydowiecki.
S/czegói z pentaplykii.

równie prochy ojca, Stanisawa. Wzniós go ojcn i hraUi

póniejszy kanclerz w. lvor., Ivrzysztof Szydowiecki ^^).

O najstarszej córce Jakó]:)a, Annie, wiadomo tylko, e
zmara panna i e pochowan zostaa wspólnie z ojcem
i z dziadkiem, Stanisawem, w wspomnianej wyej kaplicy

szydowieckiego kocioa ^^).
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Druga córka Jakóba, Barl)ara, ukazuje si w miniaturo-

wym portreciku rodzinnego pamitnika jalvO osol)a redniego

wzrostu, o twarzy owalnej, ksztatnym nosku i wiellvicli, czai'-

nych oczach, w którycli przebija si rozum i dobro. Tak

"- ''•'C"t%-

FifT. 9. Szydowiec, koció \v. Zygmunta. ona Jaliólja Szydowiecliiego,

Zofia z Pólioziców z dwoma córlvami. Szczegó z pentaptylcu.

by musiaa w r. 1510 ^^), Iciedy wycliodzia za Jana Spytlva

Tarnowslviego, pana na Wielowsi i DzilvOwie, kasztelana

(w r. 1525) arnowskiego, podskarbiego w. k., wkocu woje-

wod sieradzkiego. Napis jej grobowy w Czstochowie mówi,
e bya: spectaiae piidicitiae faemina ^^).

Trzecia córka podskarl)iego, Zofia, wysza w r. 1519 za



Fuad. Mikoaja Szydlowieckiego.
Tiihl. VI.

Kórnik.
Zbiory W}, hr. Zrunoyskiego.

Barbara, córka Jakóba Szydlowieckiego, ona Jana Spytka Tarnawskiego.
Miniatura 2 Liber geueseos.





Stanisawa Lasockicijio, i)ana na lii/c/inach, ijoilkonioi-zciiio

poznaskiego '^).

.laki by los spucizny po .lakóbie? Oczywicie, e ma-
jtki odziedziczyy pozostae dwie córki które jednak dobra

przeszy na wasno kul)ary, a które odziedziczya Zoiia, co

zapisa Jalcób onie, a co l)racioni, niewiadomo. 'I"o tylko pewne,

e Harbara i Zofia s|)rzeday swoj ojcowizn i macierzyzn

stryjom, Krzysztofowi i Mikoajowi, kada za o.tScS.") z. 22 gr.^'').

W ten sposób rodzinne

dobra Szydowieckici po-

zostay przy nazwisku.

Daty mierci \Ydowy

po Jakóbie, Zofii, nie zna-

my. Wiemy tylko, e ya
jeszcze w dniu 1 czerwca

1519 r.'^) t. j. w roku wy-

dania zam córki, Zofii.

Powyszy wizerunek

Jakóba Szydówieckiego

uzupeni nam jeszcze

wypada skreleniem kul-

turalnej jego dziaalno-

ci. Ten jakby si na po-

zór zdawao pozytywny

umys,zapobiegliwy admi-

nistrator skarbu pastwo-

wego i wasnego majt-

ku, by zarazem czowie-

kiem o niemaej kulturze

umysowej i artystycznej.

Ucze krakowskiego uniwersytetu, dba póniej o wy-

chowanie i wyksztacenie innych, biednych scholarów, którzy

dziki jego pomocy wyrastali na udzi, wysze nawet w ko-

ciele piastowali godnoci. Do tych ostatnich nalea Pxafal

Wargowslvi, kanonilc krakowski, kustosz wrocawski, »wyclio-

waniec domu naszego Szidloyyeczkiegoc, jak kilkadziesit lat

póniej pisa do niego Ijdzie w nad wyraz ciepym tonie córka

Jalvóba, Barbai-a Spytkowa Tarnowska, podskarl)ina w. kor. ^')

Fig. 10. Dzików, Zbiorj' JE. Ztlzis. lir. Tarnow-
skiego. — Barbara z Szydowieckici Tarnowska.

Miniatura olejna na blasze.
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o wiele wyl)itniejsze jednak zasugi pooy podsl^arji

olcoo sztiilvi. Koció w Szydowcu "od fundamentów restau-

rujc« -^^K pola-ywa cliór nowym daclicm, jal^ niemniej pou-

dniow l^apic ^^) pod wezwaniem N. W Maryi, o pilvnem,

owadzistem s^epieniu z lieil^em Odrow w zwornivU *'^).

Od strony pónocnej wreszcie przyl)udowa .alvól) zalcrysly^')

i sldepiony slvail)iec eaznemi zaopatrzy drzwiami ^^).

l*ivne gotycl-cie ol^no o oim grzl)iecie, w cianie, na

prawo od wejcia zaciodniego wyl)ite^^), jest — prócz in-

nyci — po czasy dzisiejsze, wymownem wiadectwem tego

dziea ))odnowienia<( Javólja Szydtowiec<:iego, l-itóry })ragnc

restaurowany :oció przyozdo)i dzieami malarstwa, spro-

wadza do z Fandryi ol)raz ))X. I^. Maryi ^oej iodzcievi« ^^)

a nastpnie wielvi, zamycany pentaptyv, imaginein duplakini'^^),

z gówn rodvOw scen ))Wnie)owzicia N. 1^. Maryi« i o^a

o)razy umieszcza w wspomnianej poudniowej ^apicy '"^).

Oljraz pierwszy zagin, drugi natomiast dar .alvól)a,

wievi, svadany otarz do naszycli zacliowa sic czasów''^).

Jest to pentaptylc o powanycii rozmiaraci, wysol^o )owiem
jego wynosi 2'()() m., szerol^^o za, po otwarciu podwójnycli

svrzyde, 4*40 m.^^). Na dwóci zewntrznycli svrzydaci t. j. gdy

otarz zupenie jest zanilvnity, wyol)raeni s nastpujcy wici:
Wawrzyniec i Szczepan, Jan Cirzcicie i Jan Jamunil^ na

jednem, . Wojcieci i Wacaw, Horyan i Stanisaw Szczepa-

nowsvi na drugiem. I^o otwarciu podwójnyci s^rzyde poi-

ptvva, uderza nas w samym rodl-cu wiel-ca scena »Wniel)o-

wziccia«, po prawej za i ewej widzimy sceny z ))M<:i ("Jiry-

stusa«, a wreszcie wite: Barljar i Ejiet, vatarzyn Ae-
vsandryjslv i Agnieszl^. I^rzedewszyst-ciem zaznaczy musimy,

i ojraz ueg wandaicznemu zniszczeniu.

Wszystvie sceny ovropnie oejno przemaow^ane, tav, e
nie dojrzysz w nici adu nawet dawnyci zoce, j)ozosla-

wiono tylvO nietlvnite czci srel)rzone nj). zl)roje. I^odol)ny

os spotva ramy, oljrazy te ol)ejmujce. Wycinite na nici

zocone dawniej aral)eslvi, dzisiaj na oejno, na czerwono-

popieaty volor, marmur naladowa majcy, przemalowano.

I^onnmo jednalc lav smutnego stanu oljrazu, dzi jeszcze

stwierdzi na nim mona z doljrej .szvoy pochodzcego arty-

')0



/C -



ii

te y.

>-5 •_£•

•X. ~
z^ —



stc. Uysiinek jego, /. wyjatkiLMii rak, wicej ni i)oprawny.

O kolorycie i modeliinkii, po wspomnianej restauracyi, oczy-

wicie nie sposói) dzisiaj sdu wyda; to, czego jednak zatrze

nie zdohuu), z dawn niemal pi/emawia do nas sil, 1. j. we-

wntrzna i)rzedslawie tych dramalyczno, ycie z j)oslaci

tych tchnce.

W tern wszystkiem tkwi ju zapowied odi'odzenia. O go-

tyckiej jednak jeszcze (u nas oczywicie) epoce mówi nam
ktowato draperyi, tu i owdzie pewien ascetyczny wyraz

twarzy, stroje wreszcie z koca XV w. Z tych zatem premis

wniosek, e otarz nasz odnie naley do ostatnich lal XV
lui) samego pocztku XVI wieku ^^), a wyszed zapewnie z kra-

kowskiego warsztatu, pdzel howiem i styl cay przypominaj
krakowskie, malowane tryptyki z tego czasokresu. Zreszt na-

suwa si samo przez si przypuszczenie, e poliptyk wspo-

mniany powsta w Krakowie, tutaj howiem hya siedziha urz-

dowa podskarhiego w. kor., .Takóha Szydowieckiego.

Z otarzem tym jedn cao stanowi predella, wy-

obraajca w. Piodzin (die heilige Sippe), midzy dwoma
herbami: Orem biaym i Odrowem. Jak na miejscu od za-

krystynina syszaem, wydobyto j z za kanapy w skarl)cu

kocielnym i poczono z pentaptykiem. Ze ona i dawniej do
naleaa, wiadczy z jednej strony jej wymiar dugoci, zgo-

dny z wymiarem rodkowego, gównego obrazu, z drugiej za
herl) Odrow, mówicy o fundatorze poiptyku, Jakóbie S.

Herb ten zwiza naley — ja-: sdz - jedynie z wymie-

nionym donatorem, a nie np. z nastpnym wacicielem Szy-

dowca, lównie podskarl)im w. k., Mil^oajem Szydowieclvim,

gdy styl tigur predelli jest identyczny ze stylem postaci pen-

taptyku, niewtpliwie zatem z tej samej, co i on wysza pra-

cowni. Malowana jest na podkadzie gipsowym aila tempera,

podobnie jak sam poliptyk; wzorzyste to ^yo dawniej zo-

cone, dzi pomalowane na niebiesko. Cao wogóle do do-

brze zachowana ^°).

Obok powyszych dwócli dzie sztalugowego malarstwa

ol)darowa Jakób lvOció w Szydowcu wielkim mszaem pi-

curis solemnioribus ornatum ^^), oraz drugim, drukowanym,

bogato oprawnym ^-), skarbiec za Icocielny zapeni pan pod-



skarbi ca kolekcy orna-

tów ^^), kap, antependyów,

srebrnymi , zoconymi na-

czyniami, na otarzu posta-

wi sreirne l;andcal)ry i jav cae wielci

rednie, do <:tóryci jeszcze atami swy-

mi naea, przejty szczegóniejszem

na)oestwem do reli^wij wityci, pa-

cyfdva cum reliuiis diuorum uariis^^). Fig. ii. szydiowiec. koció w. Zygmunta. Pi

Funduje wreszcie Jalvób Szydo-
wiecki da wymienionego <:ocioa dwie mansyonarye, prze-

znaczajc na icli uposaenie po sze grzywien rocznie ^''), na

uytelc cocioa za dwie grzywny rocznie '"*').

Czy i jakie dary zoy podskarl)i kocioowi w mielo-
wie, nie wiemy, przypuszczamy tyvO, e ofiarowa da olDraz,

sprowadzony jak si zdaje z Handryi, ))Wniel)owzicie N. P.

Maryi<(, znajdujcy si dzisiaj (w stanie l)ardzo zniszczonym)

w :rucicie tego vOcioa. Jest to dzieo o wyl)itnym flaman-

dzkim ciarakterze, z pocztku mniej wicej XVI w. Jei za
je cz3'my z imieniem Jalvóba Szydowieclviego, to z uwagi

na znany ju nam favt, e pods<:ar)i sprowadzi z Fandi-yi

ol)raz da vOciola w Szydowcu. Zdaje si zatem nie uega
wtpiwoci, e fundatorem niegdy liardzo niepoedniego
a i dzi jeszcze ady nie maej pivnoci wy^azujcego, mie-
owskiego obrazu, by Jakól) Szydowiecci, vir siimmae so-

eriae °^).

Z drugiej ony, Zofii z Pleszowa, mia Stanisaw Szydo-
wiecki siedmiu synów: Andrzeja, Jana, Ivrzysztofa, Piotra, l^a-

wa, Mikoaja i Marcina.

Pierwszy w r. 1463 l)y uczniem Akademii kralvOwskiej ^*),

zmar jednak, podol)nie jak i drugi z rzdu, Jan, w modym
wieku '^''). I^iotr liy w r. 1 19 cborym nadwornym ^'°), w cztery

ata polem zosta ])urgral)i krakowskim, od 13 kwietnia za
1501 r. piastowa godno podkomorzego krakowskiego^*). Za
Jana Olbrachta peni take przez krótki czas funkcye kraj-

czego koronnego"^). W r. 1502 wydzierawia od vróla starostwo
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polipUku, liiiulacyi Jakóba Szydowieckicgo.

gostyskie za 200 z. rocznej

tenuty'^^), l)y prócz tego sta-

rost iniiowrocawskini *^^).

Podpisywa on akt elekcyi

króhi Aleksandra (Karnkowski, Depn-

watii ^''), podpisa si równie »na

kocu przywileju Unii Litwy z Koron,

na sejmie piotrkowskim z d. 3/X 1301

jako najniszy stopniem z oloecnycli

panów Korony, sam jeden nie senator-

skiego rodu« (Cod. Rzyszcz., T. I, str. 357'^''). Zaywa te mu-

sia niemaej powagi w radzie królewskiej, chocia nie senator,

gdy l)owiem z "Janem Oljrachtem jedzi do Torunia po iold

od w. mistrza, tam znowu podpisany na przywileju zastawnym

Racia, wyej jak kasztelanowie mazowieccy « (Cod ubom.
str. 320 «^).

*

Godnoci te i urzdy, którymi Piotra aska królów: Ol-

brachta i Aleksandra obsypyway, nie naraziy go jednak jak

brata jego przyrodniego .Jakóba, na pociski i zakulisowe in-

trygi kamaiyli dworskiej ^^). Uzyby przypisa to umiejtnoci

obcowania z ludmi, czy moe rzadkiej, rzeczywistej dobroci

serca?

T dobro, mio dla ludzi, zwaszcza dla upoledzo-

nych, malujca si w czarnych, wielkich oczach i na caem
zreszt pogodnem jego obliczu ^^), odziedziczy po swej matce,

przyjacióce ubogich, Zofii z I^leszowa i po ojcu, ordowniku

ucinionych. Dlatego to, gdy sprawi dzwon dla kocioa w Szy-

dowcu, poleci, aby nawoywa do modlitwy wiernych, ilekro

wbiedak jaki ze wiata tego zejdzie« ''°).

Piotr Szydowiecki onaty by z Barbar, córk Erazma

Ivrupki, mieszczanina krakowskiego ^^). lub odin si prawdo-

podobnie w r. 1502, w tym bowiem roku zabezpiecza onie

posag w kwocie 4.000 dukatów "2). Potomstwa zdaje si nie mia
adnego, nie znalelimy bowiem pod tym wzgldem w ró-

dach najmniejszej wzmianki. Nie wiadomo, jakie dobra wcho-

dziy w skad jego majtku, jakimi rozporzdza kapitaami, nie

wiemy take dokadnie, co odziedziczy po swym ojcu ^^). Mu-

sia jednak wcale pokany posiada majtek, jeli zabezpieczy
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nióii; onie tak znaczn sum, jeli, jaiv wspomnielimy, wy-
dzierawia od króla starostwa. Za hypotez powysz prze-

mawia wreszcie fakt, i w r. 1498 kupi cz Pleszowa od

Jana Lalidzia za 2.400 z. '*) jak nie mniej liojno jego

wzgldem kocioa w Szydowcu. Ofiarowa dla cenne ornaty,

wród których zwraca uwag ornat z wizerunkiem Ukrzyo-

wanego, perami szyt}^ bogate kapy i dalmatyki, dalej balda-

chim, zloty kunsztownej roboty krzy, srebi'ne aparata lvO-

cielne ""), psaterz pisany '•') (zapewne iluminowany), a obok

tego ))tureclvie kobierce« '^), zotem przetyl^ane zasony i opony,

lvtóremi na sposób rzymski przystraja miano ciany i pila-

strv kocioa w dnie wit uroczystycli ''^). Nie moemy i)oda

dokadnej day mierci Piotra, ^rawdopodobnie jednak umar
w r. 17)07 ub I.IOS'-'). (jao jego zoyo rodzestwo w ko-

ciele rodzinnego gniazda w Szydowcu, w chórze po prawej

rce ^°). Spocz w kamiennym, bogato rzebionym w stylu

wosviego odrodzenia ^^) grol)owcu , w którym pochowano

równie zwoki matki jego oraz siostry I^arbary ^^).

Wdowa i)o IMotrze, I^arbara, wysza w jaki czas po

mierci ma za Hieronima z Kuiozwk ^'); lviedy umara nie

wiemy.

Nie wiedzie, czy z woli zgasego rodzica, do, e w rok

czy dwa po jego mierci, i)ity z rzdu syn Stanisawa Szy-

dIowieclviego i Zofii z Pleszowa, Pawe, zda do boloskiej

wszechnicy ^^), al)y tam lvsztaci si w pi'awie a polem z cza-

sem duchownemu powici si stanowi.

Przybywszy na miejsce, miody Szydlowiecki zapisa si
jednak nie tylko na wykady prawnicze, ale nie zapomnia
równie o literaturze piknej, o autorach rzymskich i o wi-
czeniu si wreszcie w wylvwintnym stylu i wytwornej swadzie.

Do nau<^ przykada si nietylko pilnie, ale jeli wierzy mona
Beroadusowi, z prawdziwj-m nawet zapaem, l^tóry go wbrew
pierwotnie powzitemu zamiarowi duej w lioonii zatrzy-

mywa ^^).

Prócz publicznych wykadów, uczszcza nadto na lelvcye

jednego z uniwersyteckich j)rofesorów, Filipa I^eroalda, litóre

odbyway si w domu profesora ^^). Na tycli poufaych wicej

godzinaci wyrabia si musiaa midzy mistrzem a uczniem
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przyja, któroj nic przerwie i wyjazd Pawia z IJolonii,

owszem {)() dwiiletiiieiii ju rozsianiu si przysze nui dawny
nauczyciel dzieko swe z ciepa dedykacy "*'). Odezwie si

w niej la sama przyja, a zai'azem l)(izie liymnem pochwal-

nym, nie l)ez realnego zapewne powodu wdzicznoci, na cze
calei*o domu Szydlowieckich. Ale mia lake przyjació wród
liumanistów miejscowych, którycli zjedna so)ie swem zami-

owaniem autorów, lo te nic dziwnego, e dom jego sia si

Fot. Alinari.

Fi". 12. Podwór/c uniw ersvlcUi %v Bol>)iiii.

officina et conciliabulum poliions liiteratiirae^^). Po szecio-

letnim pol)ycie w uczonem miecie powraca Pawe Szydlo-

wiecki z dyplomem doktora ))o])ojga praw« ^^) do kraju, acer-

rimis mteraruin stiidiis eruditus^^), olnlarzony wielk swad
mówca ^'), który równ atwo i wylworno posiada mia
w piórze ^^). Nie dziwna wic, e lvicdy królewicz Zygmunt
Jagielloczyk w r. 1301 wyruszy do Gogowa, aby ol)j rzdy
nad odstpionem mu przez brata, Wadysawa, ksistwem
opawskiem i glogowskiem, wzi take ze sob lvancleiza I^a-



wa Szydowieckiego, by moe, ze juz wówczas take pro-

boszcza bialskiego ^^). Przez lat pi bawi Pawe na dworze

Zygmunta, co roku jednak odwiedza z nim Kraków ^^), towa-

rzyszy mu take w wycieczkach jego do Wrocawia ^^), we
wrzeniu 1503 roku za jedzie z królewiczem do Budzynia

na lub króla Wadysawa z Ann de Foix ^*^), t^unkcye kan-

clerza spenia widocznie ku wielkiemu zadowoleniu swego

pana, jeli ju w r. 1502 jest proboszczem szredzkim ^^) w roku

za 1504 otrzymuje prezent na probostwo poznaskie ^^).

Jak Pawe Szydowiecki w tych czasach szlskich wygl-
da, o tem daje nam wj^obraenie niezmiernie interesujcy,

miniaturowy portret jego w wIJber geneseos(( ^^). Przedstawia

ón w stroju kanonika, l)lisko trzydziestoletniego mczyzn,
o starannie wygolonycli, do penych policzkach. Oczy wiel-

kie, niebieskie, z powanym bardzo wyrazem, nos nieadu}',

bo bardzo dugi i na kocu spiczasty, usta lekko na prawo

skrzywione.

Pomimo jednak tych wszystkich usterek piknoci, posta

to pena wytwornoci, któr zapewne wraz z wiedz przywióz

z boloskiego gymnasium.

Sowem typ, w l^adym calu wykwintnego, wspóczesnego

humanisty.

Ale nie byo przeznaczonem Pawowi pooy zasug na

niwie naukowej, ani te zaj wybitnego stanowiska w hie-

rarchii i dziejach naszego kocioa. Drugiego czerwca 1506 r.^°")

zdaa od kraju na bawarskiej ziemi, w Auriacum^"^) (Herzo-

gen-Aurach) koczy ycie 28-letni I^awe Szydowiecki^"^). Nie

umiemy wyjani, dla braku szczegóowych danycli, jakie losy

zagnay Pawa a w norymberskie strony, skoro przecie we-

gug Liber geneseos wysany mia by wanie na Litw: non

in coniemnendis rebus. Czy mowa tu o tej chwili, kiedy z koii-

cem sierpnia 1506 r. wysa królewicz Zygmunt po mierci

Aleksandra na Litw posaców ? ^y moe, e w dclikatnycli

sprawach zabiegów o tron, pomyla Zygmunt o obytym mi-
dzy ludmi i rozumnym swym l^anclerzu, Pawle, kustoszu ju
krakowskim i Icanoniku sandomierskim^"^) i gdy tego nie stao,

wysa na jego miejsce ksicia Jerzego Aleksandrowicza '"^).

Zmaremu bratu postawili luzysztof i Mikoaj w tej katedrze.
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klóir j l)yl kiisloszom, pomnik oj)alrz()n\ impiscm ^°^), z uczu-

ciem l)ralcrskicm sawicy jego cnoty, zasugi i nauk, ])o

któr jedzi niegdy do woslviego miasta, tern si cliepi-

cego, e doce.

O Marcinie Szydowieckim nie wiele mamy do powie-

dzenia. Jako czternastoetnie paciol, w cliarakteize ju jednak

komornego, sine equo ^°*^), towarzyszy lvrólewiczowi Zygmun-
towi do Gogowa ^°') i )ierze udzia w dorocznyci jego wy-
cieczkaci do luakowa, jav nie mniej w innyci jego podró-

acli ^°^). Tego jednak, penego rycerskoci modzieca, lvtóry

na dolegliwoci nigdy si nie skary ^°^), zajiera mier w sa-

mej wionie ycia. Wsvutev nieszczliwego skoku '^'') umiera

18-letni Marcin 19. marca 1505 w Opawie "^). By to przede-

wszystkiem z krwi i koci onierz od cliopicia, praeclaris

militiae stiidiis dediiis^^% marzcy jedynie o sawie wojennej.

Takim te chwackiego rycerza przedstawia nam portrecik jego

w ))Lil)er geneseos« "^). W ciemnej zbroi, z liemem na gowie,

z krótkim mieczylciem u lewego boku i w lewem rku dzier-c drzewce czerwonej chorgwi, kroczy czarnooki modzie-
niaszek, jakby si na jakie zapasy wybiera.

Patrzc na t posta pen ycia i modzieczej werwy
chtnie przyznaje si suszno pamitnikowi rodzinnemu, e,
))gdyby nie mier, to niewtpliwie okazaby si kiedy go-

dn}!!! rodu, który go W5^da«.
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ROZDZIA III.

Mikoaj Szydowiecki. ycie jego publiczne i prywatne.

Kiedy w r. 1 490 l)racia Mikoaja Szydowieckiego, Jakób

i Krzysztof byli ju dworzaninami królewskimi, Piotr za pia-

stowa urzijd chorego nadwornego, Mikoaj liy jeszcze wmlo-

dzieniaszkiem« \), do którego ))uniiecliaa si aslva królew^-

ska« ^). Ae nie])awem i on jalvO dw^orzanin Jana Olbraclita

l)ierze udzia vix ex ephibis egressus ^) w tej nieszczliwej

wyprawie l)ukowiskiej, w której odniós wpi"awdzie rany*),

ale jak z dum stwierdza pamitnik rodzinny, ^pokaza co

umie« % l)y bowiem w ramieniu silny, a w rucliaci szy])ki

zwinny i zrczny *"'), we wadaniu za wóczni przewysza
tak braci jak i wielu swyci towarzyszy ^).

Podobnie jak Jakóbowi Szydowieckiemu ta<^ i Mikoa-
jowi okazywa Obracit szczególniejsz sw yczliwo''),

a kiedy w czerwcu lóOl r. powali króla parali, czuwa nad

oem umierajcego Mikoaj ^), któremu król rodzin swoj
poleca, pragnc w ten sposób raz jeszcze wiadectwo da
swego do przywizania ^°).

Po mierci Olbrachta powoa Mikoaja na dwór swój

królewicz Zygmunt ^^), l)awicy wówczas ju trzeci rok na

Wgrzecli, z lvtórym te 29. listopada loOl r. wyruszy w jjo-

wrotn drog do KralvOwa. I^rzybywszy na miejsce, królewicz

rozpocz niebawem ukady z królem Aleksandrem o udzia
swój w ojcowinie litewskiej.

Po w^ieu targaci zawarli wreszcie l)racia w kwietniu

1502 r. ugod, moc której Aleksander przyzna Zygmuntowi
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3().()()0 dukatów '-)• >^ sumy tej poowu iiiial królewicz otrzy-

ma w i>olówci', druida za polowe miano mu zal)ezpieczy

na zastawie (iól)r królewskieii "), Ale wolnych dóbr i nieohci-

onych starostw nie hylo, postanowiono tedy si)aci wierzy-

cieli trzech dzieraw królewskich: Biecza, Kazimierza nad

Wis i Olsztyna. Poniewa za ani król ani Zy<^munt nie

mieli i)ienidzy, uoy si ten ostatni z Bonerem o poyczk,
za któr wykupi z zastawu powysze starostwa.

Zanim jednak })odpisa z królem Ui^od, jak zawsze prze-

zorny, wysa w marcu 1502 r. do Olsztyna, Mikoaja Szy-

dowieckiego dla si)orzdzenia opisu stanu starostwa. Po pi-

ciomiesicznym pobycie w Krakowie wyrusza Zygmunt, od

8/XII 1501 ju jako i pan na Opawie ^^), do (iogowa, towa-

rzyszy mu take w 6 koni mody Mikoaj Szydowiecki ^^).

Z pocztkiem czerwca 1502 ^'') stanli u kresu podróy. Odtd
przez lat sze dzieli Mikoaj losy królewicza Zygmunta na

Szlsku, bierze udzia w jego wycieczkach do \\'r()clawia,

Krakowa, na Wgry ^'), wysya go te Zygmunt w lipcu 1503

rolvU na Litw, do króla Alel-csandra z przypomnieniem danej

królewiczowi obietnicy, co do s])aty ojcowizny ^^). Ale misya

ta z powodu wyndznienia skarbu koronnego, pozostaa bez

skutku.

W r. 1503 zostaje chorym nadwornym ^''K w rok za
po wstpieniu na tron Zygmunta Starego, otrzymuje urzd
podkomorzego nadwornego król.^°) oraz starostwo radom-

skie^^), równoczenie za brat Piotr odst})uje mu urzd kraj-

czego koronnego ^^). W roku 1508, po mierci brata l^iotra,

zosta l)urgrabi krakowskim ^^), w rok póniej za piastuje

ju godno kasztelana radomskiego ^*). Do tycli urzdów i go-

dnoci przybyo w krótkim czasie (1510) podkomorstwo kra-

kowskie, odstpione mu przez brata Krzysztofa ^^), w r. 1511

za otrzyma konsens król. na wykupno starostwa lelowslciego

z rk Nawojki z Koniecpola ^'^). Innego rodzaju odznaczenie

spado na w r. 1512.

Król Zygmunt wstpujcy wanie w zwizki maeskie
z Barbar Zapolya wysya z listem zapraszajcym panów w-
gierskich na weselne gody nie kogo innego, jak Mikoaja
Szydowieckiego ^'). Towarzyszy on oczywicie swemu panu
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i na ów sawny zjazd wiedesl^i w r. 1515^^), a po powrocie

ze, w padzicrnikn tego roku spada na Mikoaja godno
podskarl)iego w. k. ^''), osierocona przez mier x\ndrzeja Ko-
cieleckiego. Równoczenie nadaje mu król starostwo sando-

mierskie, oraz godno kasztelana teje ziemi, oprónion
wskutek mianowania l)rata Krzysztofa wojewod i starost

krakowskim '"). Do powyszych urzdów i godnoci przybyy

jeszcze z czasem ^^) starostwa grodowe: owiecimsls:ie i Za-

torskie. 01)owizlvi swoje podslvarbiowskie spenia Mil^oaj

z wiellc sumiennoci '^), podnie atoli naley, e mia nie-

ma pomoc w zarzdzie skarl)em koronnym w upniku wie-

lickim Janie Bonerze ^^), który wprawdzie z urzdu Szydo-

wieckiemu przydzielonym nie by, faktycznie jednav, dzielni

swym wph'wom i stanowisku na dworze vrólewslvim, którego

by dostawc i banlcierem ^^), w niejednej sjirawie podsvarliiego

wyrcza, a nawet w czasie wojny pruslviej 1520 r., przez rok

przeszo, zastpuje Mikoaja Szydowieckiego ^^).

Liczne, wspomniane wyej urzdy i godnoci Milvoaja

wiadcz wymownie o yczliwoci i zaufaniu do Zygmunta

Starego, Ictóry cicc nadto okaza mu szczególniejsz sw
ask, solennie mu })rzyrzelv, e do lvoca dni jego pozostawi

go w uywaniu wszystkicli urzdów i starostw, e go zwalnia

od o)owizlvU pospolitego ruszenia, aby zupenie ju powi-
ci si móg podslvarHowslvim swoim czynnociom '^). Ale nie-

tyllvO zaszczytami ol^sypywa lvró Szydowieckiego. Okazywa
mu l)owiem na kadym l^roku niezwylv serdeczno, nie ta-

jc szczególniejszej przyjemnoci, jal^ sprawiao mu towa-

rzystwo pods^arbiego ^').

Jest te Mikoaj nieodstpnym towarzyszem l^róla. Gdy
Zygmunt jedzie na Litw, przy jego l)olvU jest take Mikoaj

Szydowiecki, gdy wyrusza na wojn z Albrechtem (1519), nie

odstpuje go równie ^^), jak niemniej w r. 1526, kiedy l^ról

wyjra si do Gdaska ^^), dla umierzenia powstaej tam re-

lielii na tle socyalno-religijnem. aden z senatorów, z wyjt-
kiem jednego brata Mikoaja owego — kanclerza — poszczyci

si nie móg, aby król czciej i chtniej tale dugie i poufae
prowadzi rozmowy ^°), jak z ^Nlil^oajem Szydlowiecl^im, któr}'

ywoci i barwnoci sowa '*^) wizi uwag Zygmunta,
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otwartoci za i szczeroci w wypowiadaniu swego zdania

coraz to wysz zyskiwa sol)ie jego sympaty^^). O stosunku

jego do Bony nie wiele moemy powiedzie. Zdaje si, e by
on wcale dobry, z tonu l)owiem listów jego do królowej,

prz^^puszczaby naleao, e w przeciwiestwie do Krzysztofa,

cieszy si jej ask ^^^). Byo sn jego zasad nie zadziera

z nikim, y w zgodzie ze wszystkimi i w ten sposób stosunki

z ludmi dostraja do wasnej, wewntrznej harmonii, do wasnej

natury, której cech bya ))prawo, roztropno, niewzruszona

wierno dla króla i ojczyzny, usuno dla przyjació*^).

onaty by Mikoaj Szydowiecki z Ann Tczysk, wo-

jewodziank rusk ^^). lul) odby si prawdopodobnie w lataci

1502-3*^). Dorodna to bya para. On, susznego wzrostu o ciem-

nych, wielkicli oczach, nosie prostym a dolnej wardze lekko

wydtej ^'), mia pewien wdzik, na który si skadaa })owaga

a zarazem pogoda malujca si na jego piknem, owalnem

obliczu. Ale wiksz jeszcze kras i powabem odznaczaa si

pani Anna. Twarzyczka o szlachetnym, penym owalu, oczy

niebieskie, pene ycia i wesooci, nos klasycznie niemal pro-

sty, usta malekie, prawie jak u dziecka*^).

Posagu wniosa mowi 2.000 z. ^^), któr to sum za-

bezpieczy jej Mikoaj w r. 1516^°).

Pikna i cnotliwa ^^) Anna Szydowiecka, bya dam
dworu królowej i z tego tytuu wypaca jej m (jako pod-

skarbi w. k.) roczn pensy w kwocie 30 z. ^^).

Ze zwizku tego mia Mikoaj picioro dzieci: ti'zy córki

i dwóch sjTiów ^^). Imi jednej tylko córki jest nam wiadome.

Bya to panna Zofia, która w r. 1518 jest «dwork^*) królo-

wej, pobierajc 8 z. pensyi rocznej « ^°). Zmara ona w mo-
dzieczym wieku podobnie jak jej rodzestwo °^), tak, e kiedy

Mikoaj w styczniu 1532 r. miertelnie zaciorowa, adne ju
z dzieci nie otaczao jego oa.

Umar prawdopodobnie w poowie tego miesica, w ka-
dym jednak razie przed 29. lutego 1532 r. ^').

Jeszcze za ycia wyrazi Mikoaj S. yczenie, aby pocho-

w^a go obok wotarza Eucharystyi«, apud altare Eiicharisicum . .

.

juxa quod funerari desinaui (Lib. gen.) kocioa w. Zygmunta
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w Szydowcu. Tam te zapewne t. j. w podziemiach presbite-

ryum, w którem sta otarz wspomniany, zoono na wieczny

spoczynek: jego zwolii. I jal: ongi wojcu i })ratii Jalvóbowi« ^^)

wzniós Ivrzysztof Szydowiecvi mausoleum aereum ^% tali

teraz wieo zgasemu Mikoajowi wystawi w wspomnianym
lvOciele wspaniay marmurowy grobowiec ^°), peen szlache-

tnoci, jak rycerz, lvtóry snem wiecznym na nim zasn. W Li-

ber geneseos znajdujemy nietylko pikny miniaturowy portret

Milvoaja Szydowieckiego, ale i nie mniej ujmujcy duchowy
jego wizerunek.

))W lecie pierwszy brzasl^ dnia zastawa go ju na no-

gach, w^ zimie, wród ciemnej jeszcze zrywa si nocy, aby

w tem wikszej ciszy i odosobnieniu zgiwszy kolana, dugie,

czyste i szczere modlitwy zanosi do Boga. Gdy mu je kto

przerwa, sprawia mu niczem niepowetowan przykro,
a przed msz wit, której codziennie sucha, nigdy nawet

najpilniejszych spraw nie rozpoczyna, sucha za jej z takiem

skupieniem, e snadnie pozna moge, i usta i cay ukad rlv

w zupenej s zgodzie z sercemw. Mia prócz tego, to polskie,

gorce naboestwo do N. Panny ''^), a z uczuciem religijnem

czy wielkie miosierdzie wzgldem ubogich ^'^) a dobro serca

i cnot sprawiedliwoci, wzgldem rodziny, domowników i pod-

danych ^^). ))Ucieczk strapionycli« asilum afflictonim zwie go

Tomicki ^^).

Bdc wiernym synem Kocioa katolickiego, odznacza

si jednak tolerancy wobec protestantów^ '^^). Stosunki z Al-

brechtem pruskim musiay si do tego nie mao przyczyni,

z drugiej za strony liumanistyczne prdy czasu nie mogy
równie nie pozostawi ladu na wraliwej jego duszy. Uspo-

sobienia by wogólc agodnego a obejcia wytwornego ^% nie

dziwna wic, e przy wszystkich tych zaletach obdarzali go

znajomi i przyjaciele istotnem zaufaniem. Iviedy w r. 1526

umieraa w Ivrakowie Anna z Jarosawia, wdowa po Mikoaju
.Jordanie z Zalvliczyna, ustanowia Mikoaja Szydowieckiego

opiekunem syna swego z drugiego maestwa, Spytka, upo-

waniajc go zarazem do uregulowania wszelkich dugów oraz

podjcia wierzytelnoci ^'^). A niezamony podstaroci radomski,

Jalvób Krogulecki skromn kwot 40 grzywien, jak pozosta-
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wi dzieciom swym, Stanisawowi, Magorzacie, Annie i Ivala-

rzynie, odda Szydowiect:iemii w przecliowanie z prol), al)y

scicd t wypaci dzieciom jego z ciwi dojcia ici do

penoletnoci ^^).

By to zatem czlowie: na wsl<ró zacny i szlaciietny,

nmysl jednali mao przenik^liwy i ])ystry, ludziom atwo da-

jcy wiar ^^).

Sowem Milcoaj Szydowiecl^i nie odznacza si wyDi-

tniejsz indywidnalnoci, dzik^i atoi swoim zaetom, l^^tóre

stanowczo nad wadami l)ray gór, l)y da swego l^raju i Icróa

prawdziwie poytecznym.

i£^'

Fig. 13. Piecz podskarl)io\vska Mikoaja Szvilowieckiego.

Z wydawnictwa Dziayskiego, Liber getieseos.



ROZDZIA IV.

Mienie Mikoaja Szydowieckiego.

Fig. 14.

Inicyal z kopii

Libri geneseos.

\ ikoaj Szydowiecki by panem pik-
nego majtku. Jak ju wspomnie-
limy, po ojcu odziedziczy gniazdo

rodzinne, Szydowiec z przylego-

ciami, za on za wzi 2.000 z.

posagu. To bya podstawa jego ma-
jtku, l-:tóry z biegiem lat przez roz-

maite operacye finansowe znakomi-

cie si powikszy.
Pierwszym , wiadomym nam na^ytkiem , byo kupno

mielowa , dóljr niegdy podskarljiego Jakóba Szydowie-

ckiego, które sprzeday Mikoajowi córki Jakólja, Zofia i Bar-

bara, za 3.885 z. 22 gr. ^), kupno za Ciewisk w roku 1522

od ))herbowego brata(( Chlewickiego ^), prócz pomnoenia
ziemi, przynioso mu zapewne zadowolenie, i odwieczne do-

lara Odrowów nie przejd do obcej rodziny, lecz przy nich

zostan. W trzy lata póniej sprzedaje panu podskarbiemu

Pawe ze Sadów wie sw Sady % poprzednio za nabywa
od nieznanego nam równie bliej Hieronima z Czernichowa,

dobra Czernichów i Przegini za 500 z.*).

Od innego ))lierbowego brata «, Hieronima ze Sprowy, wy-
dzierawia Mikoaj Szydowiecki w r. 1517 dobra jego, wzgl-
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dnie czci jego na dohracli: Karniowice, Liiczyce, Deszno

i Wlin % wydzierawiajcy wycza jednak dla siebie pe-

wne czynsze pienine z dóbr tych mu si nalece.
Znakomite jednak powikszenie dochodów swoich za-

wdzicza pan podskiU'bi przedewszystkiem umiowanemu
swemu panu, królowi.

Pamita on przy kadej sposobnoci o swoim towarzy-

szu modoci, obdarzajc go ju to nieruciomociami, ju to

wypuszczajc mu w dzieraw intratne starostwa luj po)ory

pastwowe.
W r. 1510 otrzymuje Mikoaj w darze od Zygmunta Sta-

rego plac i dworek na przedmieciu w Piotrkowie % moe na

rezydency podczas zebra sejmowych — w r. 1508 wydzier-

awia mu król starostwo olsztyskie '), w trzy lata póniej

nadaje mu konsens na wykupno starostwa leowskiego ^).

Na tern nie koniec. Przywilejem wydanym w Krakowie

we wrzeniu 1521 r. wydzierawi król podskarbiemu Szydo-
wieckiemu starostwo niegrodowe krzepickie z nalecemi do
okolicznemi wsiami ^). Starostwo wspomniane wykupi Miko-

aj za sum 4.000 z. z rk Bai'bary, córki nieyjcego ju
Stanisawa z Kurozwk, starosty wieluskiego i krzepickiego,

król za oddaje mu je: in teniitam et administrationem ud

vitae suae empora possidendum, z prawem nieograniczonego

niczem gospodarowania na niem i uytkowania go, z zastrze-

eniem atoli, e po mierci Mikoaja dobra powysze powróc
do korony bez zwrotu ze strony ki'óla wspomnianej ceny

wykupna starostwa. O jednej jeszcze dzierawie królewskiej

naley nam wzmiank uczyni. Byo to niegrodowe sta-

rostwo gródeckie ^°), kiedy jednak je Mikoaj otrzyma, nie

wiemy.

Starajc si usilnie o podniesienie handlu w rodzinnym

majtku, Szydowcu, wyrobi sobie Mikoaj w r. 1508 u la-óla

przywilej na tygodniowe, pitkowe targi w Szydowcu ^^),

w którym dotychczas na mocy przywileju króla Aleksandra

z r. 1505 odbyway si tylko dwa roczne jarmarki: na w. Wa-
wrzyca ( 10/8) i w czwartek przed niedziel kwietnia ^^) —
w roku za 1512 Zygmunt I równie na prob Mikoaja Szy-

dowieckiego potwierdza przywilej Aleksandi'a, wynoszcy
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mielów na miasto ^^). ^Y jaki sposól) zarzdza ziemskim

swoim majtkiem Mikoaj Szydowiecki ? Czy icziie swe do-

Ijra administrowa we wasnym zal^resie, czy te je w^ydzier-

awia ? Zdaje si, e w czci przynajmniej dóbr gospodaro-

wa sam, dowiadnjemy si l)()wiem z aktów grodzkicli la-a-

kowskicli, e sprzedaw^a ow^ce po 4 wzgldnie po 4 i pó
groszy za sztuk ydkom l<;rakowskim na Ivazimierzu ^^) i e
naodwrót sam kupowa l)arany, którycli np. 27 sztuk sprzeda

mu w r. 1512 Rafa Wielo-

polski ^^).

Ale pan podslvarbi nie

zadawalnia si samymi do-

chodami ziemi. Jego zmys
do interesów kaza mu
szuka dochodu wszdzie,

gdzie si tylko dao, I tak

w r. 1525 bierze w dzier-

aw pobór ca w ziemi

lubelskiej na lat cztery za

czynszem rocznym 4.000

zip. ^^), w^ r. 1530 za wy-
dzierawia pobór ca z zie-

mi krakow^skiej ^''). Liczne

dobra i przedsibiorstwa

Mikoaja Szydowieckiego

znaczne mu przynosi mu-
siay docliody, jeli na

szerok skal trudni si
móg o})eracyami kredyto-

wemi, j)oyczajc braci szlaclicie mniejsze lub wiksze sum}'^

na ich majtki ziemskie. W aktach grodzkich krakowskich

znajdujemy od r. 1511 1532, a wic a do roku mierci pod-

skarbiego, cay szereg ugod o poyczk.
Przycliodzia ona w ten sposób do skutku, e dunicy

zabezpieczali sum poyczon na swych dolarach, zoiowizu-
jc si — w razie, jelil)y do oznaczonego terminu dugu nie

zwTÓcili — wprowadzi wierzyciela (Szydów ieckiego) w fizy-

czne ici posiadanie (Realis inromissio) na tak dugo, dopóki

l^iji—-^^g^^^^jiBg^^ ^^^V^



poyczka nie l)dzie zupenie spacona. A j)oyczali krewni,

przj^jaciele i znajomi.

Do i)ier\vszych nalea siostrzeniec, Marcin Zl)or()\vski ^^),

któremu w r. 1517 poyczy Mikoaj lUU z. na clol)ra Nazów
i cz dóbr ))Bolyów« ^^).

Ugoda ta umocniona bya nadto przez uadium teje sa-

mej wysokoci. Wikszy nierównie dug zaciga u podskar-

biego m siostrzenicy jego Zofii (córl^i Jakóba), wStanisaw

Lasocki, pan na Brzezinach, podl-Lomorzy poznaski i stai'Osta

rawski, bo a 600 dukatów oraz 1.120 zp.^°). Sum t zabez-

piecza Lasocki Mikoajowi na dobrach Pelenica^^) i zobo-

wizuje si zwróci j na Boe Narodzenie 1529 r. Braciom

Piotrowi i Stanisawowi Kmitom poycza Szydowiecki

w r. 1511 500 z. na dobra "Gethiczeu i Biernaszowice z przy-

legociami ^^).

Tene Piotr Kmita, marszaek nadworny i starosta prze-

myski, w 8 lat póniej zastawia Mikoajowi Szydowieckiemu

dojra swe Iviu'ów za 1.000 z.^^), równoczenie jednak wy-

dzierawia dolara te na krótki czas t. j. do Wiellviejnocy

r. 1520^^), poczem w razie niespacenia dugu obj je mia
podskarbi i dziery a do zupenego wyrównania swej wie-

rzytelnoci ^^).

Stanisawowi z Ivurozwk poycza Mikoaj w r. 1512

600 z. na poow wsi Mydniki, w powiecie l^rakowskim oraz

na poow myna, tame pooonego ^^). Jan Pilecki, starosta

lubesld, zabezpiecza Szydowieckiemu snm 200 z. na do-

brach ))Pilcza, Uderz i Thczissa« *^), umacniajc ponadto

ugod powysz uadium 200 z. ^^), w roku za 1531 poycza
od Mikoaja znacznie wiksz sum, l30 900 z. ^^). Jan Wie-
czwieski, kasztelan pocki, zadua si w r. 1518 u podslvai^-

biego na 500 z., zabezpieczajc kwot t na dobrach swych,

Wieczwna, Kulany, Pogorzel, Pepowo ^°), oraz na dobrach:

Sokoowo, Jankowo i ))Nyczadze(( '^). W roku nastpnym, na

w. Jana (24/6), suma ma by spacon, w przeciwnym razie

uadium 500 z. doliczone l^dzie do waciwej wierzytelnoci,

tak, e dug wzronie do 1000 z. ^^). Dowiadujemy si w dal-

szym cigu z aktów grodzkich kral^owskich, i w r. 1522 ma
Mikoaj Szydowiecki 300 z. na wszystkici dobrach w ziemi
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krakowskiej Jana Duskiego, starosty lipowskiego, oraz na

majtku Iwanowice, których pan starosta by tylko tenuarius

et possesor^^). W roku nastpnym Erazm Odrow wSzczepa-

nowski zobowizuje si wprowadzi podskarbiego w posiada-

nie W'Si Sprowa, jeliby na Wielkanoc 1524 r. nie zwróci mu
100 grzywien ^^). Szlachcic ^°), Zbigniew Bank, poycza 1529 r.

49 z. na dobra swe GrotlvOwice ^% bracia za Andrzej i Piotr

Rudzcy zabezpieczaj Mikoajowi 700 z. na dobrach swych

))()stalowi(( ^').

Na dw orze królewskim ma Szydowiecki równie duni-
ków. Nalea np. do nich Wojciech Zawski, dworzanin królew-

ski, któremu poycza podskarbi 100 z. na dobra Owczary ^^).

Jaki procent pobiera Mikoaj Szydowiecki od udzielo-

nych przez si poyczek ? Na to pytanie akta grodzkie kra-

kowskie nie daj nam odpowiedzi. Dowiadujemy si z nich

natomiast, e niektórzy dunicy spacali sumy poyczone,

niektórzy jednak nie byli w monoci dotrzyma terminu

i wtedy oddawali dobra swe, na których wierzytelno bya
zaliipotekowan, w fizyczne posiadanie podskai43iego. Wspo-
mniany ju wyej Jan Wieczwieski, nie uici wprawdzie na

termin t. j. w r. 1519 500 z., spaci je jednak zupenie w 5 lat

póniej, otrzymujc rów^noczenie pokwitow^anie od Szydo-

wieckiego ^^). Mniej szczliwym by Stanisaw z Kurozwk,
któremu — jak widzielimy — poyczy Mikoaj GOO z. na

poow wsi Mydlniki. Dunik ten, zdaje si, zawiadomi Mi-

koaja, i gotów jest spaci powysz kwot, podskarbi bo-

wiem zamianowa (1513 r.) penomocnika, w osobie Jana Pie-

nika z lvrulowej, do odebrania wierzytelnoci i pokwitowa-

nia jej odbioru ^% tymczasem widocznie poyczki nie spaci,

gdy w r. 1529 tytuuje si Mikoaj Szydowiecki ))dziedzi-

cem<< *^) na Mydlnikach.

W podobny sposób wszed podskarbi w^ posiadanie w^si

Rónicy i Nowejwsi, których waciciel, Pawe Gniewiacki,

dugu swego (wysokoci jego nie znamy) w terminie nie uici,

pragnc atoli i)rzy ziemi swej si utrzyma, wydzierawia
wsie powysze na jeden rok od Mikoaja, po upywie za tego

czasu mia albo sum poyczon zwróci, albo odda na wa-
sno majtek wierzycielowi^^).
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Tn)l. \IV.

Ki-aków. Miizfiiiu X;uo(lo\ve.

Okadka skórzana ksigi rachunków Mikoaja Szydowieckiego
jako starosty krzepickiego i osztyskiego z r. 1529.





Wikszych sum Mikoaj Szydlowiecki poycza nie chcia

a moe te i nie m(')<*l, i)()(i rokiem howiem I.')!? czytamy

w cytowanych ju aktacii, i i)odskarhi na wspó ze Stanishi-

wem ze Sprowy, kasztehmem arnowskim, s: teniitai bono-

riim, Piasek oppidi, Ropczcice eiam oppidi ac iolius uillae Góra

z przylegociami ^^). I)ol)ra te l)yly wasnoci Janusza Swir-

czeskicgo, kasztelana l)ieckiego i starosty sandomierskiego,

który w r. 1517 poyczy od ol)u Odrowów powan sum:
3.200 z. z ol)owizkieni zwrócenia sumy na »w. 13artomieja«

1518 r.^^). (idy w terminie jej nie spaci, wierzyciele ol)jli

w posiadanie dobra wspomniane, równoczenie jednak wy-

dzierawili je dunikowi ^^).

Fig. 16. Ratusz w Szydowcu.

Ale nietylko z braci szlacht wciodzi Mikoaj Szydo-

wiecki w interesa pienine. W aktach grodzkich lvrakowskich

dochowao si kilka kontraktów cesyi, zawartych midzy pod-

skarbim a mieszczanami krakowskimi. W r. 1524 Jan Bank
przela na Szydowieckiego wierzytelno swoj 500 z., zabez-

pieczon na dobrach: Domaniowice, Zaae i Skoroszowa '^^j,

w dwa lata jednak póniej ceduje sum t podskarbi Sewe-

rynowi Bonerowi, upnikowi i burgra^iemu krakowskiemu,

starocie bieckiemu i rapsztyskiemu^').

W r. 1528 ceduje znowu Szydowiecki temu Bonerowi

poow wsi Mydlniki**), któr — jak ju wiemy — zmuszony

mu by odstpi tytuem dugu, Stanisaw z Kurozwk.
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Cesya ta nastpia prawdopodobnie wskutek dunej
przez podskarbiego, Bonerowi, sumy 426 z., któr jednak Szy-

dowiecki musia zwróci, gdy ju w roku nastpnym (1529)

odstpuje mu I^oner napowrót powyszy majtek ^^), na to

tvll:o, 'alDy jeszcze w tym samym roku przeszed w posiada-

nie Andrzeja Górki, s}Tia ukasza, kasztelana poznaskiego

i generalnego stai^osty Wielkopolski ^°).

Inny mieszkaniec Ivi'akowa, nobilis Carolus alias Karze

(nazwiska nie znamy) rajca miejski, ceduje Mikoajowi Szy-

dowieckiemu w r. 1530 doywocie na dobracli Wilków, jakie

zapewni mu imieniem klasztoru tynieckiego, zmary opat te-

go zakonu. Baranowski ^^).

O trzech jeszcze operacyach ki^ed}i;owych podskarbiego,

dokonanycli w Ivi'akowie, winnimy wspomnie. Tym i*azem

rozchodzio si jednak nie o ziemi, lecz o kamienice.

Andrzej lvocielecki, poprzednik Mikoaja Szydowiec-

kiego w urzdzie podskarbiowskim, poyczy od niego na dom
swój obok kocioa w. Andrzeja, kwot 2.000 z. Sumy tej

widocznie Kocielecki nie spaci, dom l)owiem przeszed na

wasno Mikoaja, który w r. 1525 podarowa go, wzgldnie

zapisan na nim sum— z l3liej nieznanych powodów — kró-

lowi Zygmuntowi I, zastrzegajc sobie tylko doywotni jego

uytek °^). lvról przyjmujc z wdzicznoci darowizn, odst-

puje nawzajem podskarbiemu 20 grzywien rocznego dochodu

z opat (stado) klasztoru w Wchocku a nadto (o czem ju
wspomnielimy) zwalnia go z obowizku pospolitego ruszenia

i prz}Tzeka do koca ycia pozostawi go w uywaniu wszyst-

kich jego urzdów i starostw "^).

Podobnie rzecz si miaa i z drug realnoci przy ulicy

Kanonnej. By to dawny dom Róyców z Iviu'ozwk, który

Hieronim aski i ona jego, Anna z Kurozwk, zastawili

w r. 1530 Mikoajowi Szydowieckiemu i onie jego, Annie

za 3.000 zip. ^^). Dugu jednak widocznie nie zwrócili, Mikoaj

bowiem rozporzdza t kamienic, wzgldnie cic na niej

sum, w swoim testamencie °^), jak niemniej sum 600 z.,

któr swojego czasu poyczy Hieronimowi Szafracowi z Pie-

skowej Skay na dom jego przy ulicy Brackiej oraz na dobra

tego: Milówki i Wielmoa ^^). Dopiero w r. 1533 a wic ju
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po mierci Mikoaja oraz Kr/ys/tola S/ydlowieckiego, zoy
Szafranicc kwot ])o\vysza do depozytu starostwa krakow-

skiego na rzecz spadkoi)ieiców kanclerza^').

Jest jaki tragiczny rozdwik midzy t wci wzrasta-

jc fortun Mikoaja Szydowieckiego a jego trosk tj. bra-

kiem syna, dziedzica. Dwóci synów i trzy córki, zmarli jak

wiemy — w dziecistwie. Naj])liszym spadk()l)ierc by wic
jedyny jeszcze przy yciu pozostay brat lvrzysztof. Nie dzi-

wna wic, e w r. 1511, kiedy widocznie straci ju nadziej

otrzymania potomka, rezygnuje z mielowa na rzecz Krzysz-

tofa^'^), nie dziwna, e liojnie oy na kocioy — i jak zo-

Ijaczymy — na dziea sztuki.

O pieczy podskarbiego o dolDre uposaenie pro])oszcza

i ustanowionych przy kociele w Szydowcu szeciu mansyo-
narzy, jak nie mniej o zapobiegliwoci okoo pomnoenia
i uwietnienia tamtejszej suby boej, wiadczy akt »refor-

macyi« dawnej erekcyi kocioa w. Zygmunta w Szydowcu,
spisany w Ivrakowie 25. marca 1531: in curia episcopali iii

plaleii canonicoruin siib arce sita, a potwierdzony przez bi-

skupa Piotra Tomickiego °^).

Treci aktu bya przedewszystkiem zamiana czynszów na

dziesiciny. W miejsce mianowicie czynszu rocznego 15 grzy-

wien, zapisanego niegdy mansyonarzom przez Jakóba Szy-

dowieckiego na wsiacli Skaryska, Pogorzay, Ciecliostawice,

i na mynie i stawie tame pooonycli, oraz czynszu 12 grzy-

wien z poowy Szydowca i Woli korzeniowskiej zakupionego

swego czasu na rzecz kocioa przez wykonawców testamentu

Hinczy Spota z Krajowa, odstpuje Mikoaj Szydowiecki ró-

wnowartociowe dziesiciny z Grabowej i Grabowskiej Woli,

wsi aiTliidyecezyi gnienieskiej, uzyskane niegdy w drodze

zamiany za wójtowstwo i myn w Lynie od arcybiskupa

Jana askiego i kapituy gnienieskiej, jak nie mniej dziesi-

ciny z k w Szydowcu i Szydowku (wartoci 10 grzywien)

oraz dwie grzywny z owych 20 grzywien, jakie król w r. 1525

zapisa podskarbiemu na opatach (stacio) klasztoru w W-
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chockii. Ponadto, reszt z onych 20 grzywien, t. j. 18 grzywien

zapisuje Szydowiecki równie mansyonarzom, wkadajc na-

tomiast na nich obowizek pacenia z powyszych ich docho-

dów oraz z dziesiciny ze wsi Broniów, ustanowionej swego

czasu na rzecz kocioa przez biskupa Jana z Ivonar i kapi-

tuy krakowskiej, remuneracyi rektorowi szkoy miejscowej,

organicie, zakrystyanowi, etc.

W dalszym cigu normowa akt szczegóowo obowizki
kleru obsugujcego koció, ilo i rodzaj naboestw etc.

W jaki sposób rozporzdzi Mikoaj Szydow^iecki ogrom-

nym swoim majtkiem?
Jak wspomnielimy, podskarbi nie pozostawi adnych

potomków, dobra wic ziemskie a przedewszystkiem Szydo-

wiec z przylegociami odziedziczy jedyny pozostay brat

Ivi'zysztof, gotówk za, jak mia u siebie, wzgldnie u swych
duników, zapisa Mikoaj bratu a nadto — gdy widocznie

i siostry ju nie yy — najbliszym swym krewnym, tj. Bar-

barze, córce przyrodniego brata Jakóba, onie Jana Sp}i:ka

z Tarnowa, podówczas kasztelana zawichojskiego, oraz dzie-

ciom zmarej ju Zofii, córki równie Jakól)a, a ony Stani-

sawa Lasockiego, podkomorzego poznaskiego ^^). O dwóch
takich sumach, zalegych u duników Mikoaja a odziedziczo-

nych przez wspomnianych jego spadkobierców, znajdujemy

wzmiank w aktach grodzkich krakowskich. Jedna, to 700 grzy-

wien, poyczonych braciom Andrzejowi i Piotrowi I^udzkim,

którzy wkrótce po mierci podskarbiego j spacili ^^), druga

to 600 z. u Piotra Szafraca z Pieskowej Skay ^*).

Wdowa po Mikoaju, Anna z Teczyna, zabezpieczony

miaa jeszcze w r. 1516 przez ma posag ^^), ponadto posia-

daa na domu wyej wspomnianym przy ulicy lvanonnej,

doywocie *^^).

Ale Mikoaj Szydowiecki pamita nie tylko o rodzinie.

Wymownem wiadectwem jego dobroci i szlachetnoci jego

serca, które tak podnosi pamitnik rodzinny (Liber geneseosj,

jest nastpujce postanowienie testamentu Mikoaja. Bracia,

Andrzej i Piotr Rudzcy mieli trzy siostry: Ann, Katarzyn
i Barbar. Sami nie bogaci (jeli si — jak widzimy — za-

duali), nie byliby zapewne w monoci odpowiednio siostry
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wyposay, gclyl)y nic jjomoc j^aiia i)odskarl)ie^{), który z du-

nej mu przez Rudzkich sumy 700 grzywien, 150 grzywien

przeznacza na posag dla trzech sióstr tyche ^^). Tak wic za-

miast 700, tylko 550 grzywien otizymali spadkobiercy Miko-

aja i z od)ioru tej kwoty Iludzkich pokwitowali ^'^y

Fig. 17. Szydowiec — koció \v. Zygmunta.
Malowana rozeta na chórze.



ROZDZIA V.

Mikoaj Szydowiecki i sztuka.

Architektura kocielna i wiecka.

Nicolaus, quo nihit elegancius ... Tak zaczyna Liber gene-

seos yciorys Mikoaja Szydowieckiego. Jeeli by ))wytworny«,

to diicli jego nie móg olicym l)y piknu, jak tego zreszt

oczelviwa naleao u ma, dworzanina naprzód królewicza

Zygmunta, lubujcego si w rzeczach sztuki^), a nastpnie

wiadka szerokiej mecenasowskiej dziaalnoci Zygmunta Sta-

rego i caego tego artystycznego rucliu, jaki w pierwszych

zwaszcza trzecli dziesitkach lat kupi si okoo dworu kró-

lewskiego i dworów ówczesnych polskich monowadców,
eby tylko wspomnie brata podskarbiego, Krzysztofa^), i ser-

decznego przyjaciela obu, biskupa Piotra Tomickiego ^).

ladem zwaszcza Zygmunta I, l-itóry wedug wiadectwa
Deciusa wzniós na wawelsl<:iem wzgórzu rezydency, bdc
))podziwem dla wiata calegow^), wyty Mikoaj Szydowiecki

przedewszystkiem wszystkie swe siy, aby zniszczone lub na-

wet walce si w swych dobrach kocioy i zamki dwiga
i naprawia, a upiksza inne. W rozlegycli wociacli pod-

skarbiego najczcigodniejsze miejsce zajmowa koció w. Zy-

gmunta w Szydowcu — inter alias ecclesias illius erriorii

Schydlouecensis insignior^) — fundacyi jeszcze pradziadów

Mikoaja, Jakóba i Sawka. Budow jego rozpoczto w r. 1401,

zakoczono za w r. 1433 ^). W kilkadziesit jednak ju lat po

ukoczeniu budowy restaurowa koció — jak widzielimy —
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Fig. 18. Szydowiec — koció \v. Zygmunta. Widok pónocny.

Jakób Szydowiecki, dokoczy za dziea restauracyi Miko-

aj Szydowiecki '), wznoszc »boczny daci«< ^) oraz obwaro-

wiijc go culminibus^).

Dzisiejszy wygld kocioa (fig. 18) pochodzi w gównym
swjtu zrbie z czasów Mikoaja Szydowieckiego i jego przod-

ków. Prz}'pairzmy si zatem naprzód jego zewntrznej po-

staci ^°).

Koció jednonawowy, zbudowany z dzikiego ^^) kamienia

szydowieckiego, o dugoci 33'64 m., szerokoci 15*37 m. a wy-

sokoci (nawy) 14'5 m., jest oryentowany, t. z. majcy prezln-
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teryiim zwrócone na wschód, front za na zachód, od której

to strony dawniej gówne znajdowao si wejcie, dzisiaj zam-

linite lvruclit ^^). Naronilvi i ica szl^arp s z ciosu ^^).

))Osoliliwie oryginaln jest jedna ze slionyci szlvarp

przy omioholvU ahsydy, lvtóra, trafiajc na cian zalvrystyi,

topi si w niej i wyglda, jalvby j obcito od dou i w wy-

solvOci drugiego pitra wsparto na olbrzymiej konsoli, zoo-
nej z 3 kamieni nad sob uoonych i bardzo sztucznie wy-

krojonych. Jest koo tej szkarpy w^ górnej czci szczytowej

ciany zakrj^styi obramienie okienka kamienne, o oryginalnym

rysunku. Na ciosach szkarp i cian kocioa nad cokoem,

widzimy mnóstwo inskrypcyi, w^ypiowanycli kocami grotów

lub elaznymi gwodmi w dawnycli wiekacli. S tam pod-

pisy, herl) Odrow, rysunki, fasada jakiego kocioa o dwócli

wieach; przy wielu data, najstarszy rok widziaem 1595« ^^).

Fasad zacliodni kocioa stanowi trójktny, zazbiony

fronton, który u szczytu pod l^rzyem mieci dwa herby: Ja-

strzbiec ^^) i Szreniawa ^^). Fronton ten z cegy *^) oddzielony

jest od dolnej czci fasady kamiennym gzymsem.

Na prawo od wejcia, pod gzymsem powyszym uderza

bardzo pikne okno gotyckie z koca XY wieku — ujte za-

tem w uk t. zw. ))Oli grzbiet«. Widocznie to przeróbka pier-

wotnego okna a raczej moe póniejszy dodatek.

Spiczasty dach nad naw, kryty czerwon dachówk,
z którym malownicz cao stanowi jego barokowa, blach
miedzian obita sygnaturka, zamknity jest od wschodu, po-

dobn jak na stronie zachodniej, trójktn zazbion cian,
o herbach Odrow i I^abd. czy si z ni, a raczej z jej

podstaw, ostry dach o wiele niszego od nawy presbiteryum,

podpartego szeciu szkarpami; pi z nich zachowanycli do-

brze, szósta za od spodu urw^ana. Od strony pónocnej, do-

stawiona do presbiteryum zakrystya, w której murze adne,

proste gotyckie okno kamienne — a dalej, do ciany ju nawy
przylegajca, maa kruchta z wewntrznem krzyowem skle-

pieniem, zwornikiem zamknitem. Do poudniowej ciany

nawy przybudowana kaplica pod wezwaniem N. P. Maryi ^^),

dug. 8*12 m., szer. 6'38 m.

Koció zatem w gównym swym zrbie pochodzi z ró-
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Fig. 19. Szydowiec — koció \v. Zy<;miiuta. Prcstiitci yiini /, poiniiikiem Mikoaja
Szydów ieckiego.

nych epok XV i pocztku XVI w. Sylwetka jego o wysokim
spiczastym dachu przyi)oinina wspóczesne budowle czeskie

(Parduhitz).

Wntrze kocioa (fig. 19) wiadczyo na kadym kroku

o szczegóniejszem przywizaniu Milvoaja Szydowieckiego do

fundacyi swycli przodvów. ^^'cllodzio si (i dzisiaj si wciodzi)
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do kocioa przez portal zachodni albo tez przez pónocny,

o bardzo szlachetnych, gotyckich liniach z pierwszej poowy
XV w. (protil gruszkow}').

Tu przy wejciu gównem, zachodniem, pada wzrok na

snycerskiej, zdaje si roboty, grup: (Jirystusa krzy dwiga-
jcego i podajcy za Nim tum na Golgot ^^). Obok zape-

F"ig. 20. Szydowiec — koció \v. Zygmunta.
Kamienna elirzeielnica, fund. Mikoaja i .\nny Szydowieckicli.

wne staa kamienna Glirzcielnica (fig. 20), fundacyi Mikoaja
i Anny Szydowieckicli, jak o tem wiadcz tarcze z herl)ami,

wyrzebione na górnej krawdzi: Lal:>d, Odrow, Odrow
i Topór. Pomidzy nimi nastpujcy napis faniiua): NIMIKI
IHS. Na nodusie wyryty napis:

SPERAYI IN TE DOMINE NON CONFUNDAR ^o^.
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Wszedszy przez elazne di-z\vi-') do w iielrza L;()tvekiej

wityni, miae jirzed soha i)r()st()katna, ()l)szei-n naw, w i^lel)!

za krótsze nieeo od niej preshiteryuni. Xa lewo od wejeia,

do eiany pónoenej przypiera! otarz tytuu . Piotra i Pawa
i wityeli: Józefa, Mikoaja, Jana Janiunika, Leonarda i Dy-
zmy ^^).

Dalej, tu obok ka})liey poudniowej, sta lundowany
przez Ann z Tczynskieh, Mikoajow Szydowieck otarz

o mensie kamiennej, z lierh. Topór z wznoszcem si na nim
retu bulli in, pokryem seenami z ycia w. Adryana, dzieo

wrocawskiej zapewne sztuki ^^). »W rodku kocioa« ^^), za-

pewne zatem przy cianie wscliodniej, przerwanej ukiem
tryumfalnym, wznosi si otarz jiowicony czci w. Anny^'')

oraz witych: Jakóha Starsze<i;o, Jadwigi i l^]ll)iety ^'O-

Na poprzecznej belce luku tryumfalnego wznosi si kru-

cyfiks z Cirystusem Ukrzyowanym midzy dwoma otrami;

u stóp C^irystusowego krzya stay, zdaje si, igury X. 1^. Maryi

i w. Jana Ewangelisty ^''). Od strony zacliodniej miae ciór

dla piewaków, którego spód by i jest dzi jeszcze zdobny

Fig. 21. Szydowiec — koció w. Zygmuiila.
Molowana rozeta na ciórze dla piewaków.



w oni na niebieskieiii i czcrwonciii naprzemiaii tle, wród
wieców zielonych malowanych rozet ^'^) (fig. 21), od poudnia

za chór dla misternie zbudowanych ort^anów ^^). Nad tern

wszystkiem za rozpociera si drewniany, paski sufit, ])iknie

pomalowany i zlotem i)odtrzymany ^°). ^awimcnt wyoony
Ijy pytami z piasl^owca, pokrytcmi rytym ornamentem '^).

W presbiteryum do obu jego cian przyparte byy stalle,

w rodku midzy niemi pulpit dwiga kancyona ^^), w gbi
za wznosio si retabulum wiell<:iego otarza z wyobraeniem
Trójcy w. ^^). Po prawej stionie w. otarza, przy cianie po-

udniowej postawiono otarzyk tytuu . Stanisawa bisiupa^^),

Wojciecha, Walentego, Zofii i .ledenastu tysicy Dziewic ^^),

oljok niego za bieli si wielkich rozmiarów kamienny, wspólny

grobowiec I^iotra Szydowieclviego, siostry jego Barbary ^^)

oraz matki ich Zofii z ^leszowa. I^o stronie przeciwnej, obok

w. otarza, wmurowane byo w cian kamienne, renesansowe

ciborium, do dzi dnia zachowane, przed niem za sta otarz

tyt. w. Ivrzya oraz . Mczennilvów Fabiana i Sebastyana ^^).

W kaplicy pónocnej w. Stanisawa biskupa sta ota-

rzyk tyt. . Barbary, Ivatarzyny (fig. 22), Perpetuy, F^elicyty

i Doroty ^^). I^rzytykajca od poudnia kaplica N. P. Maryi,

zacliowala do dzi dnia sklepienie gotyckie, gwiadziste, z her-

bem Odrow w zworniku. Zebra |)odtrzymuj w naronikacli

cztery herby: Odrow, Badwan, Jastrzbiec, Janina. Stal w niej

bronzowy grobów iec Stanisawa Szydowieckiego i syna tego

Jakóba, który ojcu i bratu wzniós lvrzysztof. (Mausoleuni

aereum patri et Jacobo frairi in sucello fabricari curait et

loawit, Lib. gen.). Do ciany za, naprzeciw wejcia, przyparty

by ów polyptyk, fundacyi Jakóba Szydowieckiego (wyej
opisany ^^).

W skarbcu kocielnym przechowane byy liczne a nieraz

tak bogate dary wszystkich niemal Szydowiecls:ich. Wspo-
mnielimy ju o caym szeregu a])aratów, pocliodzcych z za-

pisu Stanisawa, Jalvó])a, Piotra i Pawa; z niemniejsz ioj-

noci pamita o lvOciele swoim Mikoaj Szydowiecki. Jemu
zawdzicza skarbiec kocielny najcenniejsz pamitk, srebrn
ierm z relikwiami w. Zygmunta, a przyszed w^ jej posia-

danie w sposób nastpujcy.
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w i)raskicj kate-

drze, w kaplicy \v. Zy-

gmunta zoone l)ylo

ramie witego, l)iir-

gundzkiego króla, spro-

wadzone ongi z Fran-

cy i przez cesarza Ka-

roki IV ^0). Nie mia
dotychczas czsteczki

nawet z tych rehkwij

koció w. Zygmunta
w Szydowcu.

Mikoaj Szydlo-

wiecki, korzystajc za-

tem z pohytu w I^ra-

dze Jana 'larnowskiego

i hrata swego, Ivrzy-

sztofa, hawicego tani

w r. 1527 w s])rawie

ukadów o pokój mi-
dzy króem Ferdynan-
dem a Janem Zapoly,
postai'a si o uzyslia-

nie za porednictwem
brata i Tarnow-skieao

czstki witej reikwii ^^). Jeli uprzytomnimy sobie t wielk
cze, jak dla relikwij miay wieki rednie i pocztek nowo-
ytnych, jeli zwa}Tny, jak wysoko ceniono sobie ich posia-
danie, dla osignicia których nie wahano si powici zna-
cznych nawet ofiar ^^^^ domyli si nam acno, e szczerze
radowa si musia kanclerz, uwoc z sob z Pragi wit
partyku z ciaa Patrona szydowieckiego kocioa, i e nie
mniejsz musiaa by rado waciciela Szydowca, patrona
tamtejszego kocioa, Mikoaja Szydowieckiego. Wic godnie
pragnc przechowa dar tak zacny, sprawia dlaii -srebrn
gowu, na której skroniach lni ozocony dyadem« ^^), reli-

kwiarz zatem w ksztacie popiersia czyli hermy, do której
prócz czstki z ramienia witego, skada przywiezione na-

Fig. 22. Szydowiec — koció \v. Zyi^munta.
Drewuinne figury . Katarzyny Alex. i Barjary
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stpnie relikwie z gowy lego witego, w Pocku przeclio-

wanej ^^).

Z daru Mikoaja Szydowieckiego pociodzily dalej dwie

sre])rne puszki, jedna na Najw. Sakrament, druga na Krzymo
wite, srebrna patyna, »na l^tórej i)odawano choremu l\.rew

Pask« ^^), dwie wiksze, srebrne, zocone ampuki, ornat

z kosztownej weneckiej materyi ^''). Odarowa nastpnie pod-

skarbi kocioowi w Szydowcu dwie dalma-

tyki, trzy bogate antependya, oraz do dzi
zachowan tigur Zmartwychwstaego Cliry-

stusa, stawian na wielkim otarzu w Niedziel

Wielkanocn'^^), a prawdopodobnie take i dre-

wniany, zocony, do dzi dnia zachowany lich-

tarz do paschalu (lig. 23). W czasie kociel-

nych procesyj niesiono chorgwie z czerwo-

nej, zotem haftowanej materyi, a kiedy para-

fianie zginali kolana, ])y hod odda wysta-

wionemu Najwitsz. Sa<^ramentowi, wówTzas
celejrujcy kapan srebrn yeczk sypa
wonne zioa do srebrnej równie kadzielnicy,

z daru Mikoaja pochodzcej ^^).

Hojno Mikoaja Sz3^dowieclviego nie

ograniczya si jednak do restauracyi i upik-
szenia kocioa w Szydowcu. Na miejscu

drewnianego zapewMie, domu ojcowskiego.

Fig. 23. Szydowiec- wzuosi podskarbi szpital i koció w. I)u-
kociói . Zygmunta, cha ^^), przY którym ustanowi kapelana, a dla
Drewniany, zocony / i

..
.y i

lichtarz do pasciiaii. szpitala obszemc uzyska odpusty. I ten take
koció odznacza si zapewne piluiem we-

wntrznem urzdzeniem, którego lad zachowa si w lvrucy-

hksie artystycznej rol)oty, dzi znajdujcym si na skadzie

kocioa w. Zygmunta ^°).

W drugim swoim majtku, w (jiiielowie, nal)ytym jak

wiemy od spadkol)ierców Jakól)a Szydowieckiego, restauruje

Mikoaj w latach 1509 1510^^) tamtejszy koció parafialny

(tabl. XV), budow gotyck, jednonawow, o paskim (jak

w Szydowcu), drewnianym suficie. wiadcz o tem do dzi
dnia goda lierbowe podskarbiego: Odrow, abd, Jastrz-
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Fiiiid. Mikoaja Szydlowicckicso. Tahl. XVI.

mielów. Koció paraliiiliiy.

Wntrze i odrzwia z herbami Mikoaja Szydowieckiego.





l)iec, Sulima ^% umieszczone u szczytu ciosowei>o, gotyckiego

portalu kocielnego o olini grzbiecie (tahl. XVI), jak niemniej

w preshiteryum, tu obok w. otarza, berb Odrow na cio-

sowycb równie ale ju renesansowycb odrzwiacb, o prostym,

szlacbetnym rysunku.

('zy Mikoaj Szydlowiecki, jako kasztelan i starosta ra-

domski, restaurowa koció farny pod wezwaniem w. Jana

(.brzciciela w Radomiu, którego presbiteryum o piknem, go-

tyckiem, krzyowem sklepieniu siga XV w., nie wiemy. Mil-

cz o tem róda. By moe, e fundatorem by nader pik-

nych, z kutego elaza drzwi, umieszczonych w odrzwiach

z szydowieckiego kamienia, z koca XV lub pocztku XVI w.,

prowadzcych z presbiteryum (na lewo od w. otarza) do za-

krystyi ^^). Powierzchnia drzwi tych, podzielona listwami na

romby, w których adne, póno-gotyckie rozety; w rodku
orze i)olski, nad nim monogram (Jirystusa, pod orem za
herb Odrow z odamanem lewem ramieniem ^^).

Ale mecenasostwo Mikoaja Szydowieckiego oraz zami-

owanie jego do przepychu penego barw i bogatych ozdób

okazay si dopiero w peni na budowie zamku w rodzinnem

Fig. 24. Szydowiec — koció w. Zygmunta.

Malowana rozeta na ciórze dla piewaków.



jego gniedzie, Szydowcu. Bo te nic dziwnego, e jak dl)a

o lvOció i miasto samo, które "licznemi wolnociami ohda-

rowa« '"'')
i postara sit^ o zaprowadzenie w niem wodoci-

gów ^*'), podobnie i o przodków swycli domostwo. ))Ojcowski

dworzec", cua pateriia, jak mówi Liber gen., musia sie ju
cliyli ku staroci, a moe i zgorza, jeli podskarl)i postanowi

wznie na jego miejsce, jak wyej wspomnielimy, sz])ita

i koció w. Duclia ^^). Zreszt skromna zapewne budowa
jego drewniana, cioby nawet w do)rym jeszcze znajdujc

si stanie, nie odpowiadaa ju wysol^iemu stano-

wisku i znaczeniu, jakie podskarl)i Szydowiecki

2 rodzina jego w kraju i na dworze zajli ''^).

Fig. 2'i. Inicya z kopii Libr i r/en.

uduje wic nowy, okazay i jasny

gmach '), piknym ozdobiony por-

tykiem, a chcc jego wietno pod-

nie, pokry go dekoracy malar-

sk'''^) i wogóle z »przedziwn« urz-
dzi okazaoci ''^).

(>zy zamek ten zacliowa si do

dzi dnia, czy choby ruiny jego

mówi o jego dawnej wietnoci ?

Z zamku, jakim go stawia Mikoaj Szydowiecki, wgodnego

tak znakomitego rodu<< (Liber gen.), zachoway si do czasów

naszycli okazae ruiny (tabl. XVI), wiadczce wymownie
o pierwotnej jego wspaniaoci. ^^' dawniejszej literaturze

utworzya si okoo tych ruin legenda, e zamek ten zlDudo-

wai Radziwiowie. \\' r. 18(i2 i)ojawi si mianowicie w Tijg.

Iltiisr. (T. \, str. 212) artyku »Ratusz w Szydowcu^ (z ry-

cin podug rys. Fabiaskiego), przypisujcy Radziwiom za-

sug wzniesienia szydowieckiego zamlvu ))na pocztku XVII

wieku«. Do Radziwiów przeszed Szydowiec drog spadku

po kanclerzu K. Szydowieckim (o czem w dalszym cigu tej

pracy bdzie mowa), którego córka Eloieta, wycliodzc zam w poowie XVI wieku za Mikoaja C.zarnego Radziwia,
wniosa ostatecznie w dom mowski szydowieckie i)astwo.
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w posiadaniu rodu lt\>() i)()Zosta\va mia Szydowiec do ])o-

cztku XIX w. Nabya go wówczas ksina Sapicyna'^''), klóra

go nastpnie odstpia rzdowi. Dzi wacicielem zamlcu jest

p. Engemann ^^), do którego take naey ()1)()I'; pooony ])ro-

war. Ale powrómy do Radziwiów.
Otó na pocztku XVII w. wacicielem Szydowca l)yl

ks. Mikoaj Krzysztof Radziwi zw. Sierotka (ur. 1549 y KiKi),

syn Mikoaja Czarnego i Elbiety z Szydlowieckici. Portret

Fig. 2C. Tablica elazna ks. Mikoaja I\rz.\ .sztola llailziw ila
zw. Sierotka z r. 1585, pochodzca z zamku w Szydowcu.

jego W miedziorycie zawiera publil^acya z drugiej poowy
XVIII w., Wobego, kierownika archiwmn niewieskiego, pod
tytuem: Icones Familiae Ducalis Radwilianue, zawierajca

wizerunki rodu tego, wykonane na podstawie oryginalnych,

z dawna pochodzcych malowide, zachowanych w Niewieu
a o)janionych "napisami historyczno-genealogicznymi, opar-

tymi na autentycznyci dokumentach" ""•). O wartoci ródowej
dat i faktów podanych w napisach pod portretami Mikoaja
Czarnego i ony jego Elbiety, mielimy sposol)no si prze-
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kona — nie mamy zatem powodu wtpi, e i wzmianka

w napisie pod wizerunkiem ks. Mikoaja Krzysztofa Sierotki,

odnoszca si do dziaalnoci jego mecenasowskiej, odpowiada

prawdzie i jest wyczerpujca. Dowiadujemy si zatem z owej

))egendy(( pod wspomnianym na ostatlvU portretem, e lvsi
ten, pielgrzym do Ziemi w., wrycerz i prokurator w. GrolDu

jerozoimskiego« ^^), znany ze swej pobonoci, by fundato-

rem wielu kocioów i szpitali (dokadnie w napisie wymie-

nionych), zaoycielem zam^u w Niewieu oraz wskrzesicielem

tamtejszej parafii rzym.-vat.^^) W napisie za tym niema naj-

mniejszej wzmianki ani o liudowie ani nawet o restauracyi

zamku w Szydowcu. Szczegóu za tego z pewnoci nie po-

minby bibliote^arz lvsicy (Wobe), gdyby istotnie Sierotka

wzniós by lub restaurowa zamek w Szydowcu, talv jak nie

omieszka zapisa fadu l)udowy zamku w Niewieu, i jak

zreszt starannie notuje ^ad l)udow i restauracy radziwi-

owsk ^^).

W pi at po ogoszeniu wspomnianego arty^uu, Kosy

(1867, T. V, str. 304), podajc drzeworyt z widoiiem ruin

szydowieckiego zam^u, doday do objanienie, e zamev ów
zbudowa w r. 1629 l^s. Albert Wadysaw Radziwi. To samo

twierdz: Encyklopedya powsz. Oigelbianda (1867, T. XXIY,

str. 846) oraz Sownik geograficzny (Warszawa 1892, Tom XII,

str. 100— 101), nie cytujc róda, na jakiem wiadomo po-

wysz opieraj. Niewtpliwie autorowie ostatnici dwóci ar-

tykuów mieli na myli napis w laciskicb majuskulaci wy-
ryty na kamiennej tablicy, umieszczonej nad berljem, zdobi-

cym wspaniay portal szydowieckiego zamku, napis, na który

te wyranie Kosy si powouj, a lvtórego brzmienie jest

nastpujce:
Albkhtus — Wladislaus — Radzi-

WiL — Di:i Gka — DuK In Olica — Et
NlEWlESZ — S. R. .1. P. COMKS IN ScHl-

Dlowiec Et MHIR — Castki.lanus

Trocknsis CAPrrANKus Szkrk

Szowu^.Nsis... AD. 1629.

Otó napis ten bynajmniej nie mówi o ))zbudowaniu((

samego zamku przez ks. Alberta Wad. Radziwia, lecz tylko
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o wzniesieniu portalu. Napis i)rócz tego umieszczony pod por-

tretem (w miedziorycie) wymienionego ksicia, w cytowanem
wydawnictwie (Icones etc), ani sowem nie wspomina o l)u-

dowie zamku w Szydowcu, jako o jego dziele ''**).

Ale moe kto powie, e zamek w Szydowcu jeszcze

w XVI w. budowali wzgldnie odrestaurowali Radziwiowie.

Otó tak nie jest; o taktacli tych bowiem nie wspominaj
napisy umieszczone zarówno pod portretem wspomnianym
Radziwia Sierotki (ur. 1549 y IGK)), jak niemniej pod wize-

runkiem ojca jego, Mikoaja (czarnego, przez maestwo
z Elbiet Szydlowieck waciciela Szydowca, gdy przeciwnie

napis pod ostatnim portretem wyranie zaznacza, e Mikoaj

(czarny by »fundatorem zamku w Oyce i kaplicy wileskiego

paacu, restauratorem zamku w Brzeciu«. NiepodoDna za
przypuci, aby w razie budowy lul) restauracyi szydowie-

ckiego zamku przez Mikoaja Czarnego mia zamilcze o nich

napis wspomniany, tem wicej, em Szydowieckiej otrzy-

ma w r. 1553 od Ferdynanda I. tytu ))hrabiego na Szydo-

wcu« ^^).

Jakeby tedy autor Icones pomin móg zanotowanie

faktu restauracyi lub budowy wspaniaego zamku przez no-

wego ))liral)iego na Szydowcu !«

Tak przedstawiaj si w wietle róde wiadomoci o l)u-

dowie zamku w Szydowcu na pocztku XYII w. wzgldnie

w r. 1629. Ale nawet gdybymy si na ródlacli oprze nie

mogli, sam styl zamkowych ruin usprawiedliwiby w zupe-

noci twierdzenie nasze, e budow'a w gównym swym zrbie

pochodzi z pierwszej poowy XVI w., e jest zatem fundacy
Mikoaja Szydowieckiego, z wyjtkiem kilku szczegóów, po-

cliodzcycli ju z w. XVII a do Radziwiów si odnoszcycli.

Zamek w Szydowcu (tal). XIX) ley tu pod miastem,

przy drodze prowadzcej z rynku do browaru p. Engemanna.

Dawna rezydencya Szydowieclcich wznosi si na wyspie, obla-

nej dzisiaj jeszcze wod. Wyspa jest mao co wiksza od

gmachu samego, od zachodu szczupy tylko pas ziemi oddziela

zamek od wody, przez której koryto, w tem miejscu najw-
sze, przerzucono drewniany mostek, czcy ld stay z tery-

torj^um zamku.
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Dzisiejsza ])ud()wa, aczkolwiek l)ardzo zniszczona, daje

jeszcze dobre \vyol)raenie o dawnej wietnoci zamkn i pa-

nów na Szydowcu. Umiejtna restauracya stworzyby jeszcze

dzi moga wspania rezydency potomków naprzykad po

kdzieli Ivrzysztofa Szydowicckiego, ksit I^adziwiów linii

niewieskiej, w którycii rkach — jak wspomnielimy —
do koca XVIII wieku Szydowiec pozostawa. W kadym
razie zabytek ów zasuguje w caej peni na naleyt konser-

w^acy, którby przedewszystkiem rozpocz naleao od na-

prawy dzisiejszego, miejscami strasznie zniszczonego dachu.

Pierwotny dachówkowy dach zachowa si jeszcze czciowo
na skrzydle zachodniem, na poowie korpusu rodkowego,
poczwszy od murowanego wystpu, widocznego od podwórza

(tabl. XVIII i XX) i na skrzydle wschodniem (tabl. XX). Druga

poowa rodkowego korpusu jDokryta jest gontem, cz za
zacliodniego skrzyda i dach wiey, blach (lig. 27). Zapewne
z tej czci rodkowej gmachu, dzi pokrytej gontem, zerwano,

jak i)isze St. Tomkowicz w cyt. pracy (szp. 196), dachówk
i pokryto ni ssiedni kocióek w Clilcwiskach, jeden za
z okolicznych dworów ma by cay przyozdobiony marmu-
rami i rzebami, wyrwanymi w zamku w Szydowcu, którego

pozbawiono nawet dawnych kamiennych schodów, przenoszc

je do owego dworu '"). .lak wiadczy wreszcie X. kanonik

Rokoszny z Sandomierza, w posiadaniu jednego z tamtejszych

ksiy znajduj si dwa obraz}^ w. Sebastyana i Karola W.
(czy Konstantyna?), nabyte przed kilkudziesiciu laty z szy-

dowicckiego zamku. Zaszed tu zatem fakt podobny, jak

w Laszkach murow'anych (w Galicyi, dzisiejszy powiat Sam-

borski), których waciciel, w pierwszej poowie XIX wieku,

Zerboni, Woci, ogooci doszcztnie dawn, tamtejsz wspa-

nia rezydency Tarów i Mniszchów, sprzedajc nawet ka-

mienne i marmurowe kominki ssiednim dw'orom '^). Jeden

z nich widziaem w Felsztynie, wmurowany w cian jednej

ze sal dworu.

Ale wracam tlo zamku w Szydowcu. Jest to imponuj-
cych rozmiarów gmach, zbudowany w i)odkow, której

skrzyda boczne wznosz si na zachód i wschód, od pou-
dnia za zamyka obszerne podwórze zamkowe mur, siga-
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jacy do wysokoci okien pierwszego piclia. (imach skhuhi

si /. piwnic, partciii i dwóch pialci' wysoko niniu a
do daclui wynosi na oko /daniem SI. Tond^owic/a —
1(S—20 ni. '-) l)n/e okna. niektóre podwójni', jak w /acho-

dnieni l)oczneni ski/ydk'. njele sa w kaniieinie ramy l)d

Fig. 27. Szydowiec, zamek Mikoaja Szydowieckiego.
Skrzydo zachodnie z baszt wjazdowa..

O cakiem gadkich renesansowycli profdacli. Jak w skrzydle

ostatniem, bd o profilach na pó jeszcze gotyckich, z któ-

rymi w harmonijn cao cz si konsole i gzymsy rene-

sansowe. Ram tak z epoki przejciowej ma okno na wiey,

nad bram wjazdow. Wiea ta przypiera do zachodniego

skrzyda gmachu, przewyszajc go wysokoci.
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ak ju zauway St. Tomkowicz, któ-

remu zawdziczamy pierwszy doka-
dny opis ruin zamkowyci w Szydo-
wcu (w cytow. pracy), front gówny
stanowia zewntrzna ciana rodko-
wego lvorpusu gmacliu, lvtór u na-

roników podjiieraj skone, gruie

szl^arpy. ^odzielam zdanie wymienio-

nego szanownego autora, e dzisiaj

jeszcze zacliowane dwa podmurowa-
nia dwigay podest na wysokoci I-go

pitra i e lady arkadowania, wido-

czne w tem miejscu na cianie I-go pitra, odnosz
si do dol)udowanej od zewntrz logii, zajmujcej

cz szerolcoci fasady. C.ala ta wystawa l)ya nie-

wtpliwie owym portykiem, o którym wyranie
mówi Liber genes."'^), opisujc zamek w Szydowcu.

Skrzyda zachodnie i wschodnie nie maj dnycli

wystpów ani te szkarp w naronikach. Do skrzy-

da zachodniego przybudowana jest wysoka wiea
(tig. 27), wsparta w naronikach szkarjiami, podpie-

rajcemi wie równie od strony ])odwórza. Nad
bram wjazdow, ostrolukiem zakrelon, znajduje

si owo wyej ju wspomniane okno o charakterze

gotycko renesansowym, nad niem za midzy I-em

a Il-em pitrem wida okrge okno, wpuszczone w gbok
framug. Naley ono do kaplicy w tej wiey umieszczonej.

Pod samym wreszcie dachem dwa otwory strzelnic. Minwszy
powysz )ram gotyck, w której zaclioway si lady (za-

wiasów?) mostu zwodzonego, stajemy w sieni o beczkowem

sklei)ieniu z lunetami i przez drug wewntrzn, równie
ostrolukow bram wchodzimy na obszerne podwórze (tabl.

XX). Z tej strony widzimy jeszcze na wiey, nad bram, za-

murowane okno o renesansowycli kamiennych ramach, nad

niem za lvamienny otwór okna kaplicy w gbokiej framudze

(tabl. XX) oraz pod samym ju dachem dwa otwory strzelnic

jak od strony wjazdu. Od strony wreszcie ])oludniowej wiey
(t. j. od strony muru obronnego), na pólpitrze, okno renesan-
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sow, umieszczone jednak nie w rodku ( jnk na cianie za-

chodniej i wschodniej wiey), lecz z l)oku, l)Hej szkarj)}'

zachodniej (tal)l. XVII), nad niem za znowu okrgy otwór

okienny kaplicy i tu pod samym dacliem dwa otwoi-y strzel-

nic. Stanwszy w ohszernem podwórzu, uderza ])rzedewszyst-

kiem wielkie zniszczenie, jakiemu i z tej strony uleg zamek.

Dach na skrzydle wschodniem (w lewym rogu) czciowo
zerwany, caa lewa strona potnego podmurowania w ro-

dzaju szkarpy przy skrzydle zachodniem sypie si w gruzy

(tahl. XX), nuuy odrapane, u piciu okien wyrwane (tahl. XVIII)

pikne, ciosowe, renesansowe ohramienia, dwa wreszcie okna
parterowe i drzwi II-go pitra skrzyda wschodniego oraz je-

dno okno II-go pitra rodkowego, pónocnego korpusu zamu-
rowane (tahlica XVIII). Ale mimo ladów tych: zhu czasu

i wandalizmu ludzkiego, to, co pozostao, daje jeszcze wyo-
hraenie o dawnej wspaniaoci i monumentalnoci budowy.

mponujcy gmach wspieraj od strony

podwórza do dzi dnia zachowane
jeszcze szkarpy; jedna z nich przy-

piera do korpusu rodkowego (tahl.

XX), druga do skrzyda wscliodniego

(od poudnia, — tahl. XVII), trzecia

wreszcie, to owa ju wspomniana,
czciowo zrujnowana szkarpa, bie-

gnca wzdu zachodniego skrzyda,

od prawego jego naronika a do baszty wyjazdowej (tahl. XX).

Od poudnia zamyka podwórze wysoki, gruby mur bez kre-

nelay, który, jak to ju zauway St. Tomkowicz (op. cii.,

szp. 194), ma na poziomie I-go (nie II-go) pitra odsadzk na

drog stray, nad któr w cieszym parapecie s strzelnice.

Na drog stray wchodzio si z jednej strony z I-go (nie

z II-go) pitra w skrzydle wschodniem (tahl. XVII). ciana

Fig. 29. Inicya z kopii Lihri gen.
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rodkowego korpusu ])rzcrwaua jest niedaleko prawego jej

naronika dol)udowana wie na i^kmie kwadratowym, do

której })rowadz drzwi od podwórza (tal)l. XVIII). Liczne jej

okna ujte byy w ciosowe obramienia, z których kilka ostao

si dotd; zaclioway si te cztery pilvne renesansowe gzymsy.

Midzy t wie a wschodniem skrzydem znajdoway si
ongi na poziomie I-go i II-go pitra prawdopodobnie logie;

zdaj si o nich wiadczy lady murowanej posadzki na

1-em ])itrze, której zewntrzne pendentiwy, utworzone przez

uk podmurowania (tabl. XVIII) oraz belki sterczce na wy-

sokoci II-go pitra do dzi dnia s widoczne. Wejcie do

logii I-go pitra byo (i jest dzi jeszcze) w skrzydle wscho-

dniem, do logii za II-go ])itra prowadziy dawniej drzwi

w teme samem skrzydle, dzi w dwóch trzecich czciach
(od dou) zamurowane (tabl. XVIII).

Wielka ilo okien musiaa czyni istotnie wntrze zamku
))jasnem« fLib. gen.j''^) a pobyt w tem ])iknem podwórzu,

w jesiennej i zimowej porze i na wiosn, ogrzewanem przez

poudniowe soce, musia niewtpliwie by ))miym« fLib.

gen.) ^^), a dodajmy i wesoym, jeeli ciany jego ])okrywaa

barwna dekoracya, o czem mówi si zdaje pamitnik ro-

dzinny ''), a której fragmenta cho w skromnej tylko mierze

zachoway si ponad gzymsami dwóch okien zachodniego

skrzyda, .lest to fryz malowany, w ksztacie warkocza z gwiazd-

kami w pojedynczycli ogniwach, widoczny jeszcze nad oknem
pierwszem i drugiem, liczc od bramy wjazdowej (tabl. XX),

lady za jego zachoway si midzy oknem drugiem a trze-

ciem tej samej ciany. Bieg on zapewne w okoo caego zamku.

Wejcie do byo zapewne przez zamurowany, barokowy
portal, dzi jeszcze sprawiajcy imponujce wraenie, pomimo
braku prawej kolumny i prawego pilastru (fig. 30).

Na gzymsie jego wsj^ary si dwa kamienne, lieraldyczne

lwy wykonane z prawdziwem, artystycznem zaciciem trzyma-

jce wielki, barokowy kartusz, uwieczony ksic mitr. Suy
on za to tarczy o skombinowanych herbach oraz trzem szy-

szakom z lambrekinami i orami z koron ich wyrastajcymi.
W tarczy herbowej jest naprzód Radziwilowski orze, na

piersiach za jego mniejsza tarcza, podzielona na cztery pola.
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w której wida nastpujc- Ikm))}-: u (*óry Trl)y (Hadziwilów)
i Odrow ze smokiem Krzysztofa Szydowieckiego "), na dole
herb, zdaje si Winiowieckich '^), i prawd()i)odobnie lepo-
wron'9). Poniej tarczy lierbowcj wmurowan l)ya tablica

kamienna, ujta w i)roste ale o szlachetnym rysunku ramy
(fig. 30), na której wyryty jest ów wyej podany nai)is, wiad-

Fig. 30. S/.yilluw it-L', /.aiiiek.

Portal ks. All)erta Whul. Radziwia z r. 1629.

czcy, e portal fundowa ksi Albert Wadysaw Radziwi
w r. 1629. By on synem ksicia Mikoaja Krzysztofa Sierotki

i Elbiety Eufemii Winiowieckiej ^°), wnukiem za Mikoaja
Czarnego i Elbiety, córki Krzysztofa Szydowieckiego. Do
niego zatem odnosz si powysze herby. Tablica ta, jak

wyej wspomnielimy, znajduje si dzisiaj na skadzie miej-
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scowego }3rowarii p. Engcmanna. Cao, dzieo niepoedniego
artysty baroliii, monumentalna w czciaci dolnyci a tal<:

wspaniale pitrzca si w czci górnej — majca przytern

szczegóy (lwy, ory, szyszal:i i kartusz) wykonane z prawdziw
werw i tecmicznem opanowaniem form, zasugiwaaljy na

jak najrychlejsz restauracy i umiejtn nastpnie konserwa-

cy. Wieje z nich wielka pompa bez przesadnej ornamentacyi

i brio wczesnego baroku, z którego jeszcze przemawia re-

nesansowy spolvój i renesansowa przejrzysto kompozycyi.

y

ortal ten Radziwiowski jest jedynym
ladem baroku na licu zewntrznych
cian szydowieclviego zamku. Gdyjy
Albert Wadysaw Radziwi budowa
lub nawet tyll^o restaurowa l^y da-

wn rezydency Szydowieclvich, jak

to twierdz autorowie wyej cytowa-

nych artykuów, byby to niewtpli-

wie uczyni by w stylu swego czasu, który podo-

bnie jak poprzedzajce go epoki, tworzc nowe
monumenta, przechodzi nad przeszoci do po-

rzdku dziennego, burzy nawet jej zabytl^ci, wasne
za potrzeby i liudzce si pragnienia w nowe ubie-

ra formy. Tymczasem poza owym portalem niema

na licu zewntrznycli fasad zamku nic, coby o ba-

roku mówio, przeciwnie, to, co si ostao, wiadczy

o renesansowej budowie. Imponuje ona monumen-
talnymi swymi rozmiarami. Gmach wznosi si na

planie podkowy, zamykajcej bardzo obszerne podwórze,

))gdzie — jak pisze St. Tomkowicz (op. ci. szp. 194) — mona
wjecha i wygodnie nawraca czwórlv((. Na tak szeroko za-

krelonym planie wznosz si trzy skrzyda o wielkiej wyso-

koci piter, o do wielkich, w znacznej od siebie odlegoci
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rozmiCvSzczonyt"li oknach, ujtych w ciosowe, z szydlowieckiego

kamienia, wczesno renesansowe obramienia, gzymsami opa-

trzone. JeH dodamy, e od strony pónocnej dol)udowana

liya do rodkowej, zewntrznej fasady logia na arkadach si

wznoszca, e podol)ne dwie logie zdobiy take i)odworze,

jeli okaza t, pen wiata i powietrza rezydency uprzy-

tomnimy sobie w krasie malarskiej dekoracyi, której lad za-

chowa si w postaci wspomnianego wyej fryzu od strony

podwórza, to chyba wniosek dozwolony, e twórc na tak

wysok skal pomylanej rezydencyi móg l)y tylko architekt

Woch.'

.lakiemi drogami zawita ten woski renesans do Szydo-

wca? Aby na pytanie to odpowiedzie, cofn si musimy

nieco wstecz.

.lak ju wyej wyrazilimy przypuszczenie, pierwotna

siedziba Szydowieckich, owa ciiria paerna, o której mówi
Liber geneseos, l)ya budow drewnian, chylc si do ui)adku

i dlatego zapewne Mikoaj Szydowiecki, odziedziczywszy po

ojcu Szydowiec, rozebra j i na jej miejsce postawi koció-

ek i szpital w. Ducia. Z pierwotnej wic rezydencyi ojców

nic si nie ostao*^). W innem natomiast miejscu, na wyspie,

do dzi dnia zachowanej, postanowi Mikoaj wznie od fun-

damentów nowy, ))murowany« zamek ^^), zaczynajc od za-

chodniej naronej wiey. e od niej budow rozpocz, wiad-
cz dwie jej ostrolukowe bramy, jedyna niemal pozostao
z najwczeniejszej epoki zamku. Dziao si to prawdopodobnie

w sam}Tn kocu XV ^^) lub z pocztkiem XYI w., w r. 1502

bowiem wstpuje Mikoaj w poczet dworzan l^rólewicza Zy-

gmunta, z którym przez nastpnycli lat cztery przebywa na

Szlsku, w Gogowie. Okoliczno ta spowodowaa prawdo-

podobnie przerw w dalszej budowie zamku, której cz na-

wet, moe razem z wie rozpoczto, w jednej ze szkai'p bo-

wiem zachowao si obramienie ostroukowe jakiego wejcia,

podobno do lochów wiziennych ^*). Przyszy potem inne

czasy. Tam w Gogowie by Mikoaj wiadkiem restauracyi

zamku - acz w skromnych rozmiarach - dokonywanej na

rozkaz ki^ólewicza ^°), tam przyglda si niewtpliwie owym
))wizerunkom (widokom) paaców woskich« ^^), które Zygmunt
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naby jeszcze za czasów pobytu w Budzyniu^'), a kiedy pan

jego wstpi na tron, patrza na ow wspania budow zamku

na Wawelu, na dzieo Franciszka Wocha, na ów cudowny,

w oczacli jego wyrastajcy dziedziniec z kruganl^ami Fran-

ciszka delia Lora^^). Przykad taki nie móg nie dziaa na

Mikoaja Szydowieckiego, wielkiego, jak si póniej przeko-

namy, lubownika budownictwa, i zapewne nasun mu myl,
aby wykonanie planów dalszej budow^y zamku swego w Szy-

dowcu powierzy jednemu z architektów woskich zajtych

na Wawelu. Sdzimy, e tym, który plany te dawa, wzgldnie

pod którego nadzorem je wykonano, byl Franciszek delia Lora.

zukal on ))efektów wiatocienia, pro-

porcyi, rytmu. Chce dziaa kontrastami

i masami, potrzebuje przestrzeni... roz-

wija wysokie i szerokie fasady, robi

plan na cay zamknity prostokt dzie-

dzica na Wawelu i zaczyna go urze-

czywistnia, ujednostajniajc wymiary
dwóch skrzyde i obwodzc je kru-
gankami arkadowymi(( ^^).

A jak jest w Szydowcu?
Mamy wic gmach wielki,

peen proporcyi, imponujcy
swemi masami, zamek o wo-
skich logiach zamiast arka-

dowych kruganków, o wielkim kwadratowym dziedzicu,

zamknitym od poudnia murem obronnym, o wczesno rene-

sansowych, kamiennych obramieniach okien, w których odzy-

waj si jeszcze jakby echa gotycyzmu. Podobiestwo midzy
obydwoma powyszymi planami, jak niemniej analogia mi-
dzy tym przejciowym, gotycko-renesansowym stylem, bdcym
charakterystycznym rysem pierwszej i drugiej budowy zamku
wawelskiego (t. j. dziea Franciszka Wocha i Franciszka delia
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Lora ^'') a szczegóami airliilekloiiicznymi w Szydlowfu, zwa-
szcza w gzymsie i w konsoli okna nad oslrohikowa bram
wjazdow, s, zdaniem mojem, widoczne, utwierdza za mnie

w tej hypotezie fakt, e nie tylko zewntrzne ciany zamku
w Szydowcu ale i jego wntrze pokrywaa dekoracya malar-

ska ^^), która tak wan graa rol na Wawelu. Franciszek

delia Lora )>kupowa mnóstwo farl) i zota, kaza rzebi
stropy moe i malowa ciany, i sdzimy, e jemu i)rzypisa

naley zasug urzdzenia wewntrznego<( ®^) zamku na Wa-
welu. Myl wic zapewne dekoracyi malarskiej zamku w Szy-

dowcu od niego równie wysza, wykonan za zapewne ju
zostaa po mierci delia Lory, w^ roku ir)26, przez malarza

))Piotra«.

Nazwiska tego malarza nie znamy, wiemy tylko, e Mi-

koaj Szydowiecki oy na jego artystyczne wyksztacenie ^')

i e zanim przeszed na luteranizm, l)y l^atolickim lvapa-

nem^*). cigany za odstpstwo przez wadze kocielne, uda
si do Prus i wstpi do suby ksicia Albrechta. Przyponmia
sobie o nim pan podskarbi w. k., kiedy w r. 1526 postanowi

przystpi do malarskiej dekoracyi swoich rezydencyi, seiner

Baulichkeiien ^^). Sdz, e moe tu by mowa jedynie o zam-
kach w Szydowcu i Krzepicacli, o nich bowiem tylko wspo-

mina Liber geneseos, jako pokrytych dekoracya malarsk, inne

za róda adnej pod tym wzgldem nie przekaza}' nam
wiadomoci. Maler Peter ^^) bawi wprawdzie wówczas na

dw'orze Albrechta w I\.rólewcu — ale mniejsza o to — wszak

brat Ivi'zysztof i on sam zreszt, yj w przyjani z ksiciem,

poprosi go wic tylko o przysanie na czas pew^ien malarza,

a z pewnoci nie odmówi. Równoczenie tedy prawie ^^) udaje

si kanclerz i Mikoaj z listown prob do ksicia o przy-

sanie ))malarza Piotra« a podskarbi przyrzeka zarazem Al-

brechtowi, e da artycie porzdne utrzymanie i obiecuje mu
nie wyda byego ksidza kocielnej wadzy.

Uprzejmy a raczej dbajcy o jak najlepsze stosunki

z Szydowieckimi (o czem si w nastpnycli rozdziaach prze-

konamy) ))ksi konigsberski«, zdaje si, e musia zado
uczyni yczeniu Mikoaja i dlatego przypuszczamy, e )y
on twórc jedynych nam przez róda przekazanych dekoracyi
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malarskich w Szydowcu i w Krzepicach. Fragmenta jej w Szy-

dowcu s przeto zapewne dzieem jego rl^i. Jeli rzecz isto-

tnie tak si miaa, w takim razie rok 1526 musimy uwaa
za rok ostatecznego dokoczenia budowy zamku w Szydowcu,

roboty malarskie bowiem musiay oczywicie by ostatnie ^^).

W trakcie budowy renesansowego zamku musiano zapewne

wspomnianemu wyej oknu nad gotyck, bram wjazdow
da ów ozdobny, renesansowy gzyms, okno za wiey od

strony podwórza, równie renesansowem acz znacznie skro-

mniejszem zaopatrzy obramieniem, aby sharmonizowa w ten

sposób wie o ostroukowych bramach, z now, wosk szat

reszty zamku.

Reasumujc rzecz, nie twierdz, aby Franciszek delia

Lora sam budowa zamek w Szydowcu, lecz, e prawdopo-

dobnie da na plany lub te moe waciwy twórca planów

by pod wpywem znalvomitego Wocha. Susznie pisze Pa-

wiski ^^): wPrzykad króla, który budowa jak niegdy Salo-

mon, dziaa na otoczenie niby soce, l^tóre rzuca w okoo
promienie, oywia, podnieca i ku niebu podnosi. I^oszli t
drog moni panowie, poszli Szydowieccy, owi towarzysze

lat modycli króla, jego satelici nieodczni, poszed Kmita,

Bonar i inni. Nie tylko Kraków stroi si w zamki i kaplice

królew^skie, ale i inne siedzijy, w których Zygmunt przeliy-

wa, wic Niepoomice, wic Piotrków, Lublin, Sandomierz,

szczególniej za Wilno. Król stawa si spryn artystycznego

ruciu, nie tylko w Krakowie, ale i w innycli miastacli«. Do
tych ostatnicli nalea niewtpliwie Szydowiec. Jak Mikoaj

Szydlowiecki wzorowa si na lvrólu, tak póniej biskup To-

micki powierzy twórcy zygmuntowskiej kaplicy, Berecciemu,

budow wasnej swej Icaplicy w katedrze wawelskiej ^°°) i po-

leci wykonanie swego portretu temu samemu Hansowi Diire-

rowi^°*), który pozostawa w usugaci dworu królewskiego^***),

liczne na zamku l<rakowskim wyl^onujc malarskie roboty.

Jak wspomnielimy, wejcie gówne do zamku, przez ów
Radziwiowski portal, jest dzi zamurowane. Wciodzi si
do przez sionlv, na lewo od portalu pooon, skd prowa-

dz w skie schody, by moe, e dla komunikacyi subowej ^°^).

Oczywicie, e dawniej musiaa by inna, wicej okazaa klatka
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schodowa, przypuszcza to lake St. Toinkowicz ^^*), e za tak

istotnie byo, dowodem opis zamku w Szydowcu w Encijklu-

pedyi powsz. Orgelbranda (18()7, T. XXIY, str. 846), gdzie czy-

tamy: »()sol)liwoci w tym zamku s schody, tak mao
spadziste i o tak niskich stopniacli zoone, e i)o nich konno

a nawet pojazdem na I. pitro dosta si liyo mona<'.

Wynika z tego, e katka schodowa l)ya l)ardzo ol)szerna, co

tak godzio si z jednej strony z duchem l)aroku i ze wspa-

niaym portalem, z drugiej za odpowiadao dostojestwu

domu. Xislvie stopnie sciodów s równie cliarakterystyczne

da tej epoki, nie tylko kochajcej si w ])ompie, ale lubuj-

cej si take w wygodzie. I^rzykad podobnych schodów mamy
do dzi dnia na Wawelu, z czasów mniej wicej tych samych,

bo Zygmunta III '°''). Owe schody paradne istniay zatem je-

szcze w r. 1867, p. Engemann za, dzisiejszy waciciel zamku
w Szydowcu, wiadczy ^^% e gówne scliody prowadziy do

hali, do dzi dnia znajdujcej si na wysokim parterze, do

klatki schodowej za wchodzio si przez wspomniany, l)aro-

kowy portal. Hala owa (tabl. XXI), to bardzo obszerna izba,

której sklepienia krzyowe wspieraj si na ogromnym, rod-

kowym fdarze i na impostach. W cianie jej zachodniej iyo
wejcie na scliody gówne. W rogacli ciany wschodniej wi-

da dwie nye i na tej samej cianie dwa ogromne okna,

w gbolvich framugach, dzi zamurowane. Na cianie póno-
cnej wyl)ite dwoje drzwi o gadkich, renesansowych gzymsach.

Wielk t przestrze ogrzewa kominek wmurowany w cian
zachodni. Na dwóch konsolacli ujmujcych dawniej ognisko

(dzi niemal w caoci zamurowane), wspiera si profilowany

gzyms, nad którym w l)arokowym kartuszu unosi si Radzi-

wiowski orze, podobnie jak ))Snop(( Wazów nad kominkiem
Zygmunta III. na Wawelu '"''). Ram herliu stanowi esownice,

dwigajce drugi, równie profilowany gzems. Cao wieczy
dekoracya o wybitnym, l^arokowym charakterze, zoona z eso-

wnic i z festonów (tabl. XXI). Posadzka wyoona pytami
kamiennemi, w wielu miejscach zrujnowana, przy kominku
ley kupa gruzów — na cianie za zachodniej tynk caymi
patami poodpada. Hala ta jednak pomimo dzisiejszego znisz-

czenia imponujce sprawia wraenie. Jak za z powyszego
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opisu wida, jest ona zabytkiem jeszcze epoki pierwszej po-

owy XVI w., w którym konstrukcya krzyowych (reiiesanso-

wycli) sklepie czy si liarmonijnie z renesansowymi pila-

strami i gzymsami drzwi. Jest to zatem l:)udowa Mikoaja

Szydowieckiego, któr nastpny waciciel, zapewne fundator

portalu, Albert Wad. Radziwi, j)rzystroi barokowym komin-

kiem a sklepienie gipsaturami (XVII w.) delikatnej roboty'"*).

Obok hali znajduje si niezbyt wielka, prostoktna izba;

nad drzwiami jej wybitemi w krótszej cianie (prostokta)

zachoway si dwie belki wpuszczone w dusze ciany, które

zdaje si dwigay jaki chórek, moe kapeli nadwornej, przy-

grywajcej biesiadnikom do stou, co, jak wiadomo, od re-

dnich \vieków poczwszy, byo zwyczajem na dworach ksi-

t i wielkich panów. Wizerunki podobnych sal z chórkami

na muzyk przechoway nam drzeworyty wspóczesne ^°^).

lyaby to zatem sala jadalna, za czem przemawia take fakt,

e naprzeciw tego dawnego chórku na cianach gbokiej fra-

mugi okna zachoway si resztki dawnych malowa, przed-

stawiajce beczki na wino.

Przechodzimy na I. pitro skrzyda rodkowego i póno-
cnego. Jest tam sala równie na cianie prostoktu, z zacho-

wanym po dzisiaj , drewnianym , renesansowym puapem
o 18 kasetonach (tabl. XXII). By on dawniej polichromowany,

o czem wiadcz lady malowanych, szczerniaych dzi rozet

oraz renesansowej ornamentacyi pokrywajcej gbokie cianki

»skrzyców«. Przypuszczam, e autorem tej malarskiej deko-

racyi jest ów wsj)omniany wyej ))malarz Piotr«, o którego

przysanie Mikoaj Szydowiecki prosi ksicia Albrechta pru-

skiego. Rzecz jednak dziwna, e wbrew zasadzie renesansu:

uarietas delecat, wszystkie malowane rozety s jednego typu,

jakby stylizowanej, rozpaszczonej dzikiej róy. Ten sam pra-

wdopodobnie malarz pokry puap di-ewniany chóru dla pie-

waków w kociele w Szydowcu (tabl. XVII) malowanemi
rozetami, o których wyej bya mowa, nie prz}^uszczam bo-

wiem, by Mikoaj Szydowiecki, wzywajc malarza dla deko-

racyi »swych budowli«, powierza komu innemu podobn
robot w swoim patronackim kociele. O ile tam jednak ma-

lowane rozety chóru zadziwiaj przedziwn rozmaitoci
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riiiul. Mikohija Szydów iei-kicf^o. Tahl. XXIII

Szydowiec. Zamek.

Wntrze kopuh' kaplicy.





(róne styli/owaiU' kwiaty, wirujce kosze i roi^i ol)llt()ei

z owocami, por. tabl. XVII), to na })uai)ie sali zamkowej
w kadym kasetonie ta sama róyczka. Czyby mniema, e
sam mistrz zajty wówczas w kociele, dekoracy sali tej po-

wierzy swemu pomocnikowi o mniej bogatej fantazyi arty-

stycznej? Prócz i)uapu zachoway si w sali tej dwa ciosowe

odrzwia (w cianach: wschodniej i |)ólnocnej) z renesanso-

wymi gzymsami. W sali ssiedniej hyl równie dawniej dre-

wniany puap, dzi jest on odkryty i przez otwory belek wi-

da podobnie jak w poprzedniej sali, odrzw'ia kamienne,

renesansowe, izby II-go pitra. W korpusie gównym zacho-

waa si bardzo dobrze wielka sala, suca zapewne dawniej

na uroczystoci — dzi odbywaj si w niej róne amatorskie

przedstawienia mieszczan Szydowca ^^°). Musiaa by ona

w cigu wielvów niewtpliwie kilka razy gruntów nie restauro-

wan, przyczem zapewne zatarto dawny jej chaiakter, dzi
bowiem nie wida ladów pierwotnego jej wygldu.

Z sali wspomnianej jest przejcie do kaplicy lecej na

I-em pitrze baszty wjazdowej, nad bram ostroukow. Jest

to budowa na planie kwadratu bez bbna. Ze ciany jej o pó-
okrgych wnkacli wyrasta paska kopua; od zachodu,

wscliodu i poudnia wybite s okrge lunety (okna), ujte

w podwójne listwy gipsowe, o motywach wolego oka i licia

akantu (tabl. XXIII). Od pónocy za, zamiast lunety wybito

w murze lo, w której waciciele zamku mszy w. suchali.

W pendentiwach, midzy lunetami, wida lady tarcz z her-

bami, z których osta si w dobrym stanie jedynie herb wLisa

w póno barokowym kartuszu (tabl. XXIII). Na ukach lunet

wspiera si paska kopua, ujta w bogat, prohlowan ram
stiukow, w której powtai'za si motyw wolego oka, poniej

za róyczki midzy liciami stylizowanymi. Kopua caa po-

dzielona listwami stiukowemi, znowu o motywie wolego oka,

które przecinajc si w rodku, tworz figury geometryczne,

ujte jakby w wieniec wielkicli serc (tabl. XXIII). Uzupenie-

niem dekoracyi kaplicy s tu i owdzie rozmieszczane na

cianach skrzydlate gówki anioków. Na cianie wschodniej

kaplicy znajduje si gboka, w miu-ze wybita nya, której

sklepienie zdobi rozeta renesansowa ^^^).
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Kaplica sama jest niewtpliwie pierwotn budow Miko-

aja Szydlowleckiego; trudno te pomyle, aby nie byo jej

w zamku tego, o którym Liber geneseos mówi, e: Domino
diii miiltiimiie orahat, podnoszc z naciskiem gorc jego

pobono. Z dawnej natomiast dekoracyi, prócz, jak sdz,
renesansowej rozetki na sklepieniu wyej wspomnianej ny}',

nic si nie docliowao. Stiukowe, dzisiejsze ornamentacye s
fundacy zapewne Radziwiów (moe take ks. Alberta Wa-
dysawa z pieiwszych trzecb dziesitek lat w. XVII), do bar-

dzo za pónej ju epoki naley kartusz z herbem ))Lis« Sa-

piehów, spokrewnionych z Radziwiami '^^). Drugie pitro jest

w daleko gorszym stanie, tak, e przej nawet trudno.

St. Tomkowicz widzia jeszcze ))wielk frontow sal, w któ-

rej nawet zachowaa si dbowa posadzka w kwadraty, uka-
dane w dwóch naprzemian kierunkach, tak, e tworz szacho-

wnic. W innych salach^ s ju tylko belki, w innych i tych

niema<( "').

Tak przedstawia si dzi dawna, wietna rezydencya Mi-

koaja Szydlowleckiego. Obraz to smutny, pomimo wszystko

jednak gono on mówi o dawnym splendorze. Oby nie do-

zwoli Bóg, aby i te cenne lady zniszczay; jeliby ju zamku
z jakichkolwiek powodów zakonserwowa si nie dao, to

uratowa trzebaby przynajmniej to, co dzi si ostao, wic
ów drewniany puap z kasetonami, kominek i portal z her-

bami Radziwiów, tablic z napisem ks. Alberta Wad. Ra-

dziwia.

Jak w rachunkach skarbu i w administracyi wasm^h
swoich dóbr zaprowadzi Mikoaj Szydlowiecki wzorowy po-

rzdek, tak w nadawanych mu z biegiem lat starostwach

z caym zapaem bra si do dwigania nadpsutych murów
zamkowych, czy te do wznoszenia nowych gmachów i przy-

ozdabiania ich mniej lub wicej bogato. Zamek w Radomiu
od dawna zniszczony i do mieszkania niezdatny, zrestaurowa

i rónemi zabudowaniami upikszy, w lvolo za wielkie zao-

y stawy i innemi ulepszeniami starostwo to wzbogaci ^'*).

Stary, drewniany zamek owicimski w przewanej czci
przebudowa na murowany *'°), gródecki, grocy zawaleniem
si, zupenie zrestaurowa "*^). Zamek w Krzepicach wnienial
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Fund. Mikoaja Szydlowieckiego. Tabl. W\\

• i

Szydowiec. Koció w. Zvginunt:i.

Malowane rozety na chórze dla piewaków
(szczegó).

(Fot. Grodzickiego w Radomiu, wasu. Gaj. iist. sztuki

L'ni\v. Jagiell.).



Fund. Mikoaja S^ydlo^vieckiego. Tabl. XXIV





od fundamentów z ce^^ly \wl)udo\val i zrestaurowa" "'), chcc

za podnie pikno nowo wyhu(lowaneij;o gmachu, fasad

jego jak nie nniiej konniaty pokry malarska dekoracya "^):

lit prorsiis nova atiie inuisa eiiis facies cenipretur^^^). .lak ju

Warszawa. \ Archiwum gl. akt dawn.

Fig. 33. Okadka ksigi dochodów i rozchodów dworu król.

za rok 1518, prowatlzonej przez Mikoaja Szydowieckiego.

wyej wyrazilimy przypuszczenie, twórc ostatniej dekoracyi

malarskiej by znany ju nam wmalai^z Piotr«.

Starocisk swoj rezydency w Zatorze równie grun-

townie odbudowa i wystawi w niej kuchni z wodocigiem,
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na wzór tej, któr w Nowem Miecie, Korczynie, u brata

Krzysztofa wszyscy podziwiali "°). Opuszczony wreszcie, bru-

dny i ))na pó cuclmcy zamek w Olsztynie, podobny raczej

do ciemnej jaskini Plutonaa '^') w wspania i wdziku pen
zamieni siedzib, utworzywszy z niej prawdziwy wprzybytek

gracyi« *^^).

Javi by dalszy los tych zamków, nie wiadomo. aowa
take wypada, e róda poday nam o nici tak szczup
gar szczegóów. Jakkolwiekbd, pozwalaj nam one odtwo-

rzy sol)ie, cho w ogónycli zarysach, wizerunek czowieka,

dbajcego — ydk na syna Odrodzenia przystao — zarówno

o pikno i okazao swycli budowli, jak o wygodne ich urz-
dzenie. Pod obu wzgldami musia Mikoaj Szydowiecki nie-

wtpliwie dziaa uwiadamiajco na bra szlaclit i na tem
polega nie maa jego, kulturalna zasuga.

Fig. 34. Zygmunt Stary.

Drzeworyt z Musaei Ioviani Imagines.



ROZDZIA VI.

Mikoaj Szydowiecki i sztuka.

B. Rzeba i malarstwo.

Hunc vero pieatis ac religionis sue (sic) monumena san
tanio vira digna accipies ... »A oto pomniki wiary i pobono-
ci, zaiste godne tak znakomitego ma«. Temi sowy rozpo-

czyna Liber geneseos dug list liojnycli darów, jakie Mikoaj
Szydowiecki zoy w ofierze lvOcioowi w Szydowcu, lvtó-

rego, jak wiemy, by patronem. Wród nicli znajdoway si
i wyej wspomniane (w Rozdz. Y) rzeby snycerslviej roboty

))Clirystus krzy dwigajcy wród tumu towarzyszcego Mu
na Golgot«, wiksza zatem grupa, ustawiona w kociele tu
przy samej gównej ^ramie '); w rodku kocioa, prawdopo-
dobnie pod ukiem tryumfalnym, zawis ))Chr3'^stus Ukrzyo-
wany midzy dwoma otrami(( *); z daru podskarbiego w. k.

pocliodzi nastpnie wielki tryptyk »Trójcy Przenajwitszej«^),

dalej ))Cirystus Zmartwychw^stajcy« *) i winne rzebione

figury« ^).

Grupa na pocztku wspomniana nie ostaa si do naszycli

czasów, natomiast sdzimy, e ocalae rzeby snycerskiej ro-

boty, bdce czciowo dotd na miejscu, czciowo w innych

zbiorach, wolno nam zwiza z imieniem Mikoaja Szydowie-

ckiego. Zaczynamy od wielkiego tryptyku »Trójcy Przenaj-

witszej «. Tryptyku z gównem, rodkowem przedstawieniem

Trójcy w. dzi wprawdzie niema av wielkim otarzu i wogóle
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w kociele szydowieckim, nie wtpi jednak, e Liber gtneseos

ma tu na myli do dzi dnia w w. otarzu tego kocioa za-

chowan rzeb z drzewa, przedstawiajc koronacye N. P. Ma-
ryi przez Trójc Przenajwitsz (fig. 35). Zwaywszy, e po-

stacie Boga Ojca i Clirystusa s wiksze od siedzcej midzy
Nimi Matki Najwitszej, e zatem wysuwaj si na pierwszy

plan i zwracaj ])rzedewszystkiem na si uwag, atwo poj,
e autor Libii gen. nazwy otarza nie wywiód od treci
waciwej przedstawienia (Koronacya N. P. M.) lecz od

osób Trójcy w. gówn rol w scenie tej grajcej. Styl dalej

rzeby tej mówi o pierwszym dziesitku XVI w., o czasie za-

tem, w którym Szydowiec wasnoci l)y Milvoaja S. Dzi
))Koronacya N. 1^. M. przez Trójc w.« nie jest tryptykiem,

lecz zdobi ol-cazay, wielki otarz w stylu flandryjskiego rene-

sansu, fundacyi ks. Alberta Wad. Radziwia i pierwszej jego

ony, Sapieanki, o czem wiadcz umieszczone na nim herby:

orze z 3 trbami i Lis ") (fig. 19). Na skrzydaci jego wy-
malowani byli po lewej, na dole: . Krzysztof i Foryan,
. Wojciech i Stanisaw-biskup; po prawej, na dole: . Marcin

na siwym koniu i Jan CJirzciciel, . Mikoaj i wity jaki

biskup (odwracajcy si do dziecka); w czciach górnycli za
skrzyde, po lewej . Kazimierz '')

i Barbara (1). niewyrana),

po prawej . Ludwik i Franciszek. Przypuszczam, e albo

dawny tryj)tyk dozna pewnycli uszkodze albo raczej wyda-
wa si póniejszemu wacicielowi Szydowca, lvs. Albertowi

Wad. I^adziwilowi, jak na wielki otarz za mao ol^azay,

zbudowa wic dzisiejszy, pompatyczny w. otarz, tak dobrze

odpowiadajcy epoce wczesnego barol^a, w której powsta.

W nowym otarzu umieci jednak dawny tryptyk, oddzieliw-

szy cz jego rodkow od skrzyde figurami . Piotra i Pawa,
tak, e dzisiaj trudno si domyle, e mamy przed so^
przecie dawny tryptyk, wtoczony w póniejszy otarz. Po-

staci witycli, malowane na drzewie, s niestety okropnie

olejn farb przemalowane, jak nie mniej pikny, niegdy
z pewnoci zocony, wycslvany arabeslvOwy wzór, stanowicy
to witycli (od ramion w gór ®). I^rzemalowanie to nie po-

zwala zda sobie naleycie sprawy z wartoci artystycznej

postaci owych witycli, pod warstw póniejszycli warstw
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olejnych i kur/u iiialo wiilocznycli; i)ra\v(l()p()d()l)nie byy
one malowane pierwotnie alla tempera, e za niektóre czci
byy zocone, dowodem tego lady zoce na krzyn w. Jana

Clirzciciela i na jal)kacli w. Mikoaja^). Wobec zatem dzisiej-

sze«>o, smutnego stanu dawnycli skrzyde tryptyku, ograniczy

si musimy na analizie

samego gównego i)rzed-

stawienia , wyl^onanego

w teclmice snycerskiej.

Kompozycya cala (fig.

35) mieci si w kwadra-

towej niemal , nie zl)yt

gbokiej, drewnianej fra-

mudze, do której bocz-

nych cian przylegaj po-

staci: Boga Ojca i Chry-

stusa. Bóg Ojciec z brod
zoon z bogatych k-
dziorów, prostoktnie u-

cit i z wosami opada-

jcymi na ramiona, po

lewej X. Panny, Chrystus

za, o brodzie spiczastej

i z lokami opadajcymi
na ramiona, po prawej,

przedstawieni s w po-

stawie siedzcej, twarzami

prawie w profilu do wi-

dza zwróceni. Postaci icli

okr}'Avaj szaty o boga-

tych fadach, z pod któryci wida lew nog Boga Ojca

i praw Chrystusa. Bóg Ojciec opiera lew rk na kuli,

Chrystus dziery w prawicy bero, obaj za podtrzymuj ko-
cami prawej wzgldnie lewej rki, koron ponad klczc
midzy Nimi N. Pann , en face do widza zwrócon , ze zo-
onemi do modlitwy rkoma. Rozpuszczone wosy okrywaj
plec}' Jej i ramiona i dwoma lokami spadaj na piersi. Nad
postaci N. Dziewicy unosi si gob Ducia w.; nimbusy

Fig. 35. Szydowiec, — koció w. Zygmunta.
Koronacya N. P. Maryi przez Trójc wit.

Szczegó z W. Otarza.
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otaczajce gowy Boga Ojca, Chrystusa i N. Panny wycinite
s w tle gipsowem, zoconem, dzi jednak zewntrznymi obwo-

dami swymi dochodz zaledwie do skroni N. Panny, do bród

Boga Ojca i Chrystusa. Widocznie, e skoro rzeb t wyjto
z pierwotnego otarza, nalec do niej tyln cian (z wyci-

skanjTni na gipsowym podkadzie nimbusami), moe z powodu
zniszczenia, od dou obcito i wstawiono w nowy, do dzisiaj

zachowany otarz i w ten sposób nimbusy nic znalazy si

na waciwej wysokoci. Fakt ten zarazem popiera nasze

twierdzenie, e grupa opisywana z dawniejszego pochodzi o-
tarza. Szaty s zocone, twarze za i rce naturalistycznie po-

malowane — zdaje mi si jednak, e pierwotnie nie brako
take polichromii w^ szatach i e pokryto j pozot z chwil
przeniesienia grupy do nowego otarza w kocu XYI wieku,

w epoce zatem nie lubicej ywoci barw, kocliajcej si na-

tomiast w jednostajnoci zota.

Jest rzecz uderzajc, e Bóg Ojciec i Chrystus nie maj
koron na gowacli. We wszystkich, znanych nam tego rodzaju

przedstawieniach snycerskich, szczegó ten zawsze znajdujemy,

e wymieni tylko rzeby w beri. Muzeum Ces, Fryderyka,

w Muzeum Germ, w Norymberdze, w^ otarzu Maryackim

Stwosza, kamienn wreszcie grup Adama Ivrafta w norym-

berskiej Frauenkirche. Na jednej z grup berliskich N. P. Marya

ma rce rozwarte, na drugiej skrzyowane na piersiach,

w Germasl^iem Muzeum za i w grupie Ivrafta jak nie mniej

u Wita Stwosza zoya Matka Najwitsza rce do modlitwy.

Ale nie tylko ten ostatni szczegó pozwala na analogi ze

Stwoszem. Gdyby odwróci do widza, en face, postacie I3oga

Ojca i Chrystusa (w Szydowcu), wtedy spostrzeglibymy, e
skomponowane one zostay niewtpliwie pod wpywem Wita

Stwosza. O)ie nasze figury czy ze stwoszowskiemi krea-

cyami ywy naturalizm, ale przedewszystl^iem identyczne pra-

wie traktowanie wosów spadajcych lokami na plecy —
zwaszcza bród, które w obu postaciach Boga Ojca zoone
s z fryzowanycli, równolegych loków, przyliierajcych en face

sylwet prostokta, u obu za postaci Chrystusa brody s spi-

czaste, loki wreszcie spadajce z gowy Jezusa pod ktem
ostrym, i^ozdzielaj si poniej ucha, spadajc na plecy i piersi.
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Prawda, e l)udowa czaszek, wybitnie spiczastych, na naszych

figurach jest odmienna, nie za])()niinajmy jednak, e szczegó

ten rzuca si zwaszcza w oczy wobec braku koron, które,

sdz, pierwotnie gowy okrywah'. l^udowa gowy N. Panny
z grupy w Szydowcu, o wyniosem, wypukem czole, silnie

zalaTlonych ukach l)rew i rozpuszczonych wosach, przypo-

mina równie Madonn z koronacyi na krakowskim otarzu

W. Stwosza. Na ol)u wreszcie przedstawieniach I^óg Ojciec

przytrzymuje kul lew rk. Niespokojne, ktowate zaamania
fadów, zwaszcza na szacie Chrystusa (w Szydowcu), dope-

niaj wraenia analogii, jaka zdaniem naszem midzy obu

grupami zachodzi. Nie chc przez to powiedzie, e grupa

w Szydowcu wysza z warsztatu Wita, niewtpliwie jednak

autor jej, nieznany nam z nazwiska, pozostawa pod wpywem
Wita Stwosza, dzieo za swe wykona zapewne w pierwszych

latach XVI wieku.

Jalv wiemy, liociól w Szydowcu powicony by nie

tylko w. Zygmuntowi, ale i Trójcy w. i N. P. Maryi. Widzie-

limy, e w ^^^ otarzu przedstawienie pierwotne Trójcy w.
koronujcej N. P. Mary, czce w ten sposób oba tytuy,

ostao si do naszych czasów. Niewtpliwie, e dawny tryptyk

musia posiada oprócz powyszej, gównej, rzebionej sceny

i figur w. Zygmunta, jak zreszt i na dzisiejszym, przez Ra-

dziwiów wzniesionym W. otarzu, widzimy ponad koronacy
N. Dziewic}', w prostoktnej framudze, w. Zygmunta, króla,

pomidzy dwoma swymi synami. Jest to jednak ju rzeba
znacznie póniejsza, zapewne z drugiej poowy XYI wieku

pochodzca, z czasu zatem, kiedy Szydowieckich nie byo ju
na wiecie, wobec czego nie zajmujemy si ni tutaj bliej.

))Chrystusa na osioku* (tabl. XXV) nie wymienia wpraw-
dzie Liber geneseos wród darów Mikoaja Szydowieckiego
dla kocioa w. Zygmunta, zwaywszy jednak, e rzeba ta,

w snycerskiej technice wykonana, pochodzi z samego koca
XV ub z pocztku XVI wieku, kiedy Mikoaj Szydowiecki
by ju wacicielem Szydowca, nie ulega wtpliwoci, e on
by jej fundatorem. Zmienne byy koleje jej losu. Przezna-

czona do kocioa parafialnego w Szydowcu ^^), przesza

z czasem w dom Radziwiów, a mianowicie w posiadanie
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ks. Michaa Radziwia z Niel)orowa "), który niewtpliwie

otrzyma rze) t w darze od Radziwiów z Niewiea, jak

wiemy, spadkobierców Szydowca. Po mierci ks. Micliaa,

wdowa po nim darow^aa j w r. 1904 Muzeum Nai^odowemu

w KralvOwie ^^). Rzelja ta miaa caldem specyalne przezna-

czenie, ol)woono j mianowicie po l^ociee podczas procesyi

w Niedziel palmow na pamitk wjazdu Chrystusa do Jero-

zolimy. Zwyczaj ten, pozostajcy niewtpliwie w zwizku
z redniowiecznemi misteryami i przedstawieniami pasyjnemi,

rozpowszechniony by nie tylko w Polsce, ale w caej Europie.

))\V Polsce znajduje si — o ile dotycliczas wiadomo — tylko

jeszcze jeden tego rodzaju zabytek, ale póniejszy, mianowicie

w klasztorze PP. Klarysek w Starym Sczu« ^^). Na lsku
znany l)yl równie »()sioek i)almowy« — jak o tem wiadczy
izeba z pierwszej poowy XVI wieku, umieszczona w przed-

sionku Schlesisches Miisciim fur Kuiisgeiucrhe iind Altertiimer

w Wrocawiu.
Najdawniejsz tego rodzaju rzeb ma by Palmesel

w Muzeum ces. Fryderyka w Berlinie, z poowy mianowicie

XIII w., ze szkoy dolno-bawarskiej '*); z pocztku XY w. po-

chodzi ))osioek palmowym ze szkoy norymberskiej w Muzeum
(ierinaskiem w Norymberdze, gdzie nadto znajduj si trzy

|)0(lobne rzeby: jedna z koca XV w. ze szkoy W. Stwosza,

druga z i)ocztl<^u XVI w. ze szkoy bawarskiej, trzecia z pierw-

szej wierci XVI w. ze szkoy rodl:owo-frankoskiej '^).

Na pónocy Niemiec, w Holsztyskiem, w kociele kla-

sztornym w Preetz spotykamy równie wCJirystusa na osiokncc,

bez wikszej jednak artystycznej wartoci ^^); na poudniu,

w zamku lir. Wilczka, Kreuzenstein (koo Korneuburga), znaj-

duj si a dwie tego rodzaju rzeby z XVI w., równie te-

chnik snycersk wykonane, mniejsze jednak i znacznie sabsze

od ki^akowskiego ))osioka palmowego«.

Ze zwyczaj, o którym mowa, panowa take w Anglii,

wiadczy ))Chrystns na osiol-fu« bogosawicy praw rk,
darowany niedawno przez kapitana H. B. Murraya do Yictoria

and Albert Miiseiim w Londynie.

W dyecezyi krakowskiej zwyczaj obwoenia ))osioka

palmowego« przetrwa do r. 1780; wadza dyecezyalna zabro-
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Fund. Mikonja Szycllowieckiego. Tahl. XXV,

Kraków. Muzeum Narodowe
(dawniej w kociele w. Zygmunta w Szydowcu).

Clirj^stus na osioku.

Rzeba drewniana, polichromowana.





nia wówczas odziwac/ne^o stiojciiia jascjck, rzucania owsem
i obwoenia P. Jezusa na osioku po kociele, gdy gawied
pozwalaa sobie przy tej sposobnoci na róne wybrvki« '').

Przypatrzmy si bliej naszej rzebie. Figura Chrystusa

siedzcego na osioku (wys. caej rzeby V'M) m,, dug. osioka
1'64 m.) spoczywa na wózku sosnowym ujtym po rogach

w klamry elazne. Koa w elaznych obrczach sa miejscami

przez robaki stoczone, o czem wiadcz liczne, znajdujce si
na nich dziurki, widoczne równie na i)latforniie wózka.

Z przodu i z tyu platformy (dug. 1*49 m.) wpuszczone s
po dwa elazne kóka, j)rzez które przecigano sznury do ci-
gnicia wózka.

Figura (^luwstusa skada si z dwócli czci. Pierwsza od

gowy do bioder, druga do nóg; ta ostatnia zczona jest orga-

nicznie z korpusem osioka, t. j. wyrze])iona z jednego ka-

waka drzewa. Stop} Clirystusa przybite s gwodziami do

wewntrznej strony dolnej drajjeryi sukni. Stan konserwacyi

rzeby jest niestety bardzo smutny. U })rawej rki, któr
Chrystus podniós do bogosawiestwa, brak trzech palców,

lewe rami popkane, jak niemniej dolna cz sukni okry-

wajcej lew nog. l^ardziej jeszcze zniszczona cz sukni

okrywajca i)raw nog, najwiksze jednak zniszczenie wida
CII face: od poowy ])iersi a do prawego uda biegnie szero-

kie, w dolnej czci a do 1'3 cm. sigajce pknicie. Xa
plecach, tu pod nasad szyi, wida ma naj)rawk: wsta-

wiony kawaek drzewa; suknia wreszcie na plecach w kilku

miejscach popkana.
Ze rzeba bya dawniej polichromowan, wiadcz lady,

acz bardzo skromne, barw oraz kawaki pótna okrywajcego
dawniej rzeb stanowicego podoe dla warstwy gipsu.

Z pierwotnej polichromii twarzy Chrystusa (fig. 36) za-

chowaa si tylko czarna barwa na wosach, wsach i brodzie,

oraz czerwona na ustach. renic, dawniej rówaiie malowa-
nych, dzi niema, wskutek czego wwaz twarzy jest martwy.

Na prawej rce zachoway si lady czerwonej polichromii,

która na lewej rce jest niemal tego samego ciemnego tonu,

co polichromia szaty. Osioek pomalowany na kolor ciemno-

popielaty; po prawej jego stronie wida kilka j)knie, wicej
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Fii^. 30. Szczegó z »Clirystusa ii:i osioku«.

Kraków, Muzeum Narodowe.

natomiast po lewej stronie.

Ogon urwany, nie ma te
)>uzdy i lejec, które niezawo-

dnie byy ze skóry« ^^).

W figurze Chrystusa ude-

rzaj dwa odmienne style:

podczas gdy twarz jest pena,
a wyraz jej i)een spokoju

i nie bez jjewnego liryzmu;

nogi -lego suche, kociste,

o silnie na zewntrz wyst-
pujcych wielkich palcach,

l)rzypominajce bardzo po-

dobne traktowanie nóg (Chry-

stusa i apostola Jakóba w ka-

miennej rzebie »Cirystus

w ()grojcu<( Wita Stwosza,

znajdujcej si od niedawna

w Muzeum Narodowem ^^).

Rce Cliiwstusa (na osioku) nie s wprawdzie tak suclie i ner-

wowe jak u Wita Stwosza, ale o wyranym kocioskadzie.

Fady sukni jeszcze mocno ktowate, znacznie jednak ju
spokojniejsze, ni u wspomnianego mistrza. Sowem, dwa
wpywy odbiy si — zdaniem mojem — na rze)ie naszej:

echo szkoy starego Wita, oczywicie daleki odgos tylko, od-

zywajcy si w traktowaniu nóg i fadów draperyi, i spokój,

liryzm szkoy dolno-frankoskiej, widoczny w twarzy, tak da-

leldej nie tylko w typie samym ale i w szablonowem trakto-

waniu wosów od naturalistycznych i pooranych brózdami

postaci Stwoszowskich. Typ twarzy Clirystusa — acz o podo-

bnym, spokojnym wwazie co l^reacye Stanisawa Stwosza, nie

przypomina jednak w niczem tego ostatniego, u którego tw^a-

rze s wicej szerokie i spaszczone. Co do osioka, widoczna,

e nie studyowany z natury; jest bowiem stosunkowo za dugi

i o stanowczo za wielkiej gowie.

Te wszystkie wyej wyuszczone cecliy ka odnie nam
rzeb nasz do schyku w. XV lub samego pocztku XVI w.

Jakie wówczas istniay w Krakowie warsztaty snycerskie ?
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Byhi przedewszyst ki CMII pracownia Stanisawa Stwosza, syna

Wita, czynna w latach ))14U()— 1527, Jeli pod kierunkiem jego

wdowy, nie duej. Przez ten czas móg jednoczenie istnie

i dziaa od r. 1194 warsztat Jorga Hu)era (wspópracownika

W. Stwosza przy grobowcu I\.azimierza Jagielloczyka), ale

wedle wszelkiego prawdopodobiestwa tylko do pierwszych

lat XVI wieku. O Piotrze z Biecza, a tembardziej o snycerzu

bezimiennym, którego akta porednio wzmiankuj, jeli ten

nie by z tym ostatnim jedn i t sam osob, s wiadomoci
tak skpe i niewiele mówice, e obaj w obecnym stanie na-

szej wiedzy w rachub wchodzi nie mog<' ^°). Jorg Huber,

autor górnych czci wspomnianego grobowca królewskiego,

wykonanych prawdopodobnie wedug rysunków Wita Stw^osza,

oraz nieistniejcych ju dzi szczegóów drewnianych tego
pomnika ^M, nie moe tu oczywicie, jako ucze Wita Stwosza,

wchodzi w racliub; poza tem caa jego dziaalno w Ivi'a-

kowie nie jest dotychczas zbadan. Pozostaje zatem warsztat

Stanisawa Stwosza — z tej jednak i)racowni rzeba nasza

nie wysza; ju samo traktowanie nóg i rk, wicej misistych

u ostatniego, oraz typy twarzy przeciw temu przemawiaj.

Autor zatem »Chrystusa na osioku« jest dla nas w caem
znaczeniu tego sowa Ignotus, snycerz, który zna dziea wiel-

kiego Stwosza, a z drugiej strony ulega za})ewne wpywom
dolno-frankoskim. Moe on pochodzi z nad Wisy i praco-

wa czas jaki w Wiirzburgu, albo moe tam odebrawszy

nauk, przesiedli si dla chleba do Krakowa ^^).

Bliszym szkoy Wita Stwosza jest Chrystus na krzyu
(wys. ki'zya 2'50 m., figury 60 cm.). Ciao Cliiystusa trakto-

wane z wielkim realizmem, zwaszcza nogi, których muszku-
latm'a w3bornie oddana; z prawego boku scz}- si krew. Za-

sona biodra opasujca czerwona, nad gow bardzo pikny,
renesansowy kartusz z mogramem I. N. R. I.^^). Rzeba zapewne
z pierwszego dziesitka lat XVI w. zdobia —jak wyej (w R. V)

w}Tazilimy przypuszczenie — moe uk tryumfalny kocioa
w. Zygmunta.

Niemniejszym realizmem odznacza si figura Chi'ystusa

Ukrzyowanego (dzi ki^zya brak — wys. figury TSO m) nie

polichromowana, pochodzca ze spalonego dzi kocioa wi-
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tego Ducha w Szydowcu. Od-

nie j zapewne naley, jak

i poprzedni do jednego z war-

sztatów krakowskich, w których

yw jeszcze hya tradycya

Stwoszowska, pochodzi za za-

pewne z pierwszych lat XVI
wieku ^*).

Przechodzimy ohecnie do

drugiej kategoryi rzeh snycer-

skich, w których inne wpy-
wy — jak sdzimy — dominu-

jc gray rol. Nale do niej:

grui)a w. Anny Samotrzeciej,

N. P. Maryi z Dziecitkiem i w
Barhara. Wsj^omniana grupa

(wys. l'()9 m.) niestety bardzo

zniszczona: Dziecitku brak le-

wej rczki, u prawej za oca-

lao tylko rami do okcia; —
u lewej rki N. Panny odamany
palec rodkowy. Z dawnej po-

liciromii pozostay tylko la-

dy: barwy niebieskiej na sukni

w. Anny, czerwonej na szacie

N. Dziewicy; wobec odpadnicia farb, wszdzie wida podkad
gipsowy. Lepiej zachowaa si pozota paszczów w. Anny
i N. Pann}^ ^^). Na okrgej niemal twarzy \^^ Anny maluje

si powaga matrony, w postaci jednak caej jest ju pewna
ociao formy, jak susznie zauway M. Sokoowski ^^).

Niezaprzeczony natomiast wdzik bije z dziewiczej postaci

N. Panny (fig. 37) stojcej obok swej matki, na której kola-

nach opara ksik, przytrzymujc karty jej lew rk o pal-

cach piknych, wyduonych, dziwny stanowicych kontrast

z grubsza tylko obrobion ])raw rk w. Anny.

Pendent ten uroczej postaci N. Panienki stanowi piasto-

wane przez w. Ann liczne Dziecitko, spogldajce na Matk
Bo. Grupa ta wypeniaa moe rodek otarza w. Anny,

Vi^. 37. w. Amia Samotrzeeia.

S.'in(loniiei-z, Mu/.eiini dyccozyaliie.

86



o którym mowa hyla w rozd/. V; dzi znajduje si w muzcMim

dyecezyalnem w Saiidomieizu.

Wdzik i pikno form widzimy lakc w nasti)ncj rze-

bie (wys. 83 cm.) \. P. Maryi z Dziecitkiem (fi^. 3<S), na której

zachoway si lady policliromii. W fi<iiurze natomiast w. liar-

bary (wys. 93 cm.) uderza ywy reabzm, oparty widocznie na

studyum inodehi, wraenie za to potguje jeszcze w\spóczesny,

niemiecko-renesansowy strój o l)ufiastych lkawach sukni, du-

gim l)ogatym i)aszczu i l)ucikach o tpo zakoczonych szpi-

caci. Z pierwotnej i)oliciromii zostay dzi tylko lady; wida
je na twarzy, w oczach i we wosach, stanik by niegdy czer-

wony, wypustki w rkawach i podszewka zoconego paszcza,

amicego si w bogatych fadach, niebieska. Bogate pukle wo-
sów oki-ywaj skronie i uszy — na gowie spoczywaa prawdo-

jjodobnie dawniej drewniana zocona korona, zastpiona pó-
niej barokow, cik koron z blachy 2'). W lewej rce trzyma

wita kielich, z którego jednak ostaa si tylko nóka. Posta

caa tchnie wytwornoci i)eln prostoty.

Przypatrujc si trzem ()i)isanym rzebom-^), stwierdzi

przedewszystkiem naley wsi)ólny ici typ. Twarze i)ene, nie-

mal okrge, o naprzód podanym, silnie zaokrglonym pod-

bródku, usta mae, misternie wykrojone, nosy proste; — z gów
N. Panny (fig. 37 i 38) spywaj na ramiona w dugich kdzio-

rach wosy. Gówki Dziecitka (fig. 37 i 38) ksztatne, ciaka

za mikko modelowane. Fady sukien bogate,

malowniczo si amice, w którycli jednak ju
niema ostrej, niespokojnej ktow^atoci Stwo-

szowskiej szkoy. Z wszystkicli postaci wieje

wielki spokój a na twarzech maluje si pewien

liryzm, nawet na realistycznie bardzo trakto-

wanem obliczu w. Bariary. Ten wdzik, nie-

pozbawiony istotnego liryzmu, kae nam przy-

puszcza, e autor owych rzeb ulega wpy-
wom dolno-frankoskiej szkoy. Zwaszcza za
N. P. Marya z Dziecitkiem i N. ^anna w grupie

w. Anny Samotrzeciej s jakby echem owycli

Madonn Tilmana Riemenschneidera w Creg-

lingen i w Muzeum m. w Wiirzburgu (t. zw.

F"ig. 3S. Miuloiina

z Dziecllkieiii.

Ko. w. Zyfiimintn

w S/.vdo\vt-ii.



))Doppelma(lnnna«.) jak niemniej Ewy z poudniowego portalu

kocioa Maryackiego w Wiirzburgu oraz w. Elbiety w Germ.

Muzeum w Norymberdze,

Nasza Madonna z Dziecitkiem nie tylko typem twarzy

przypomina wymienione rzeby, ale nadto kompozycya jednej

z nich, mianowicie owej Madonny, zw. Doppelmadonna, której

Dziecitko w rczce trzyma kul, jest niemal identyczna z uka-
dem naszej figury. Obie Madonny ubrane w sulaiie do piersi

przylegajce z wyciciem u szyi, spadajce nastpnie w równo-

legych fadach a do nóek Dziecitka, w fadach, przecitych

w tem miejscu, na poprzek bogat drapery paszcza. Obie na

lewem rku piastuj Dziecitko, o podobnym typie twarzy,

w lewej rczce trzymajce kul. Dziecitko w grupie w. Anny
Samotrzeciej jest równie pokiewne typem Dziecitku powy-
szej wiirzburskiej Madonny. w. Barbara w kocu, przywodzi

szczególniej na pami posta cesarzowej Kunegundy, dwu-
la^otnie wyrzebionej na kamiennym jej i jej ma, ces. Hen-

ryka II sarkofagu w katedrze bamberskiej — równie Riemen-

sclmeidera — i to zarówno charakterem rysów twarzy jak

i puklami wosów okrywajcycli skronie i uszy *^). Autor za-

tem rzeb naszycli by snycerzem niepoledniej miary, opano-

wujcy technik sw z atwoci, przecliodzc — prawda —
czasem w pobieno (jak w prawej rce w. Anny). Z jakiego

czasu rzeby nasze pochodz ? Przy opisie kadej z figur

wspomnianych zaznaczylimy, e byy one polichi'omowane,

na grupie za w. Anny Samotrzeciej i w, Barbary zaclioway

si nadto pewne partye zocone. Uycie za polichromii obok
zota, dowodzi, e rzeby nasze powsta musiay najpóniej

z kocem mniej wicej r. 1510, w drugim bowiem dziesitku

lat XVI wieku polichromia zaczyna znika, ustpujc miejsca

samemu zotu, »przy pozostawieniu w naturalistycznym clia-

rakterze czci nagich i uyciu niekiedy co najwicej lazuru,

dla odrónienia zagitych fadów i podszewek« '°). Jeli istotnie

rzecz tak si miaa, to autorem nie móg by Hans Czimerman,
snj^cerz, zdaje si rodem z Wrocawia, prawdopodobnie kszta-

ccy si w Berlinie, o którym Sokoowski mówi, e z jego

warsztatu rzeby nasze wmogyby moe pochodzi, ale nie

mamy na poparcie tego przypuszczenia adnego dowodu^ ").
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Fuad. Mikoaja Szydowieckiego. Tabl. XXV a.

L^

Szydowiec. Koció w. Zygmunta.

w. Rarbara.

Rzeba w drzewie.





Nie móg za by ich autorem dlatego, e pi/yl)}! do Kra-

kowa dopiero na lat kilka przed r. 1532^^). Z drugiej strony

wiemy, e stosunki Mikoaja Szydlowieckiego z Wrocawiem
datoway jeszcze z czasów po)ytu jego na dworze królewicza

Zygmunta w Gogowie, któremu towarzyszy w wycieczkacli

jego do miasta wspomnianego ^^); dowiadujemy si uastpnie

z Librr (fcucseos, e oua Mikoaja, Auua z Tczyna, fundowaa
w lvOciele w. Zygmunta w Szydowcu otarz, który sta obok

kaplicy (N. P. Maryi) i ozdol)ia go yyimacfinibiis Dii Adriani

faberimme fcictis e.v Wrdishtnid (idductis omniuc simul alta-

ris onuiiH^, j)rawdopodol)nie zatem tryptykiem snycerskiej ro-

l)oty '*). Zdawaol)y si zatem, e sprowadzenie rzel) naszyci

z Wrocawia nie byol)y moe wyklnczone. Sdz jednak, e
one stanowczo stamtd nie pocliodz, gdy)y l)Owiem lak l)yo,

to Liber (jeneseos nie omieszkaby zaznaczy, e z »Wrocawia
je przywieziono «, tak jak fakt ów wyranie podnosi przy po-

wyszym darze Anny szydowieckiej, e.v WiYdishiuid (iddiictis.

Wprawdzie Liber genes. w ogóle rzeli naszyci nie wymienia,

cliocia one jako powstae w pocztku XVI w. niczyj inn,

jak tylko Mikoaja S. musiay by fundacy, gdyby jednak

istotnie tam je nal)yto, pamitnik rodzinny podniósl)y by l)ez

wtpienia ów fakt, jak si zdaje, wyjtkowy wobec istnienia

znanycli, snycerskicli warsztatów w Krakowie. Z tych zatem

premis moe wolno wycign wniosek, e autorem rzej na-

szych by snycerz, pracujcy w Krakowie, podlegajcy dolno-

frankoskim wpywom, z nazwiska jednalc, jak wielu innych,

wspóczesnycli mu, nieznany.

Przejciem do grupy nastpnej, o Ijardziej dekoracyjnym

cliarakterze, jest figura drewniana ))Cirystusa zmartwychwsta-

ego« (fig. 39), przechowana w kaplicy (skarbcu) kocioa
w Szydowcu. Liber geneseos wymienia wyranie midzy da-

rami Mikoaja S. dla wymienionego kocioa: Item symula-

chriim (sic) Ressurrectioiiis Dominicae, niewtpliwie zatem

mamy przed sob ow z liojnoci Szydlowieckiego pocio-

dzc rzeb. Ciao (.irystusa (wys. r08 m.) okrywa czerwono
polichromowany paszcz, na piersiacli otwarty, przerzucony

nastpnie przez praw, do bogosawiestwa wzniesion, rk
Chrystusa. Xa gowie korona, zoona z obrczy i lici styli-



zowanych, rzecz na ligurach Zmartwych-

wstajcego Chrystusa ikonograficznie rzadka.

PoUchromia ])laszcza bardzo dobrze zacho-

wana, zniszczona natomiast na prawej rce;

pr(')cz tego l)i-ak u lewej nogi czterech pal-

ców. Twarz Chrystusa okolona lokami spa-

dajcymi na szyj, o krótkiej brodzie, uderza

szlachetnoci rysów, bije zarazem z niej,

mioci opromieniony majestat Boskiego

Nauczyciela przynoszcego ))dobr noW'in«.

Twarz wybornie modelowana; o wielkiej

równie znajomoci anatomii wiadcz od-

kryte piersi Chrystusa, pod któiych epidemi
czu wyranie kocioskad. Rce natomiast

i nogi traktowane szablonowo, bez tego in-

dywidualnego akcentu, widocznego w^ gowie
i w umiejtnem modelunku piersi Chrystusa.

Liryczny nastrój, jak niemniej podobiestwo

typu o piknym owalu twarzy, nosie pro-

stym i maych bardzo ustach pozwala —
jak sdz — widzie w figurze Chrystusa

rk, wzgldnie warsztat ten sam, z którego

wyszy wyej o])isane rzeby. Rzeb t od-

nie mona do j)ierwszego dziesitka XVI
wieku. Artystycznie biorc jest figura ostatnia

od tamtych sabsza, wyej jednak stoi od

grupy nastpnej rze3, i dlatego powiedzielimy, e stanowi

midzy obiema grupami przejcie. Jest jednak w kadym razie

bez porównania lepsza sam technik i wysza nastrojem od

podobnej figury, dzi jirzechowanej w Muzeum Narodowem
w Ivrakowie, a publikowanej j)rzez Dr. .T. Muczkowskiego

w SpraiDozdnnidch (T. VHI, Z. I i II, fig. 45).

•lak zatem widzimy, twórczo artystów, którym rzeby
powysze zawdziczamy, ol)racaa si w sferze wp3'wów no-

rymberskich (W. Stwosza) i dolno-frankoskich Mogli si nimi

snycerze nasi przej w cigu swych Lchr und Wanderjahre

i w cigu wdrówek swych ])o kraju, gdzie w farze kaliskiej

podziwia mogli Madonn z Dziecitkiem i witych: .lana

FiH;.39. Chrystus Zm;u-
twychwstaty.

Koció w. Zyffiiiiinta

w S/v(ll()\viii.
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Ewangelist i Hartloinicja dziel prawdopodobnie 1 ihnana

Riemenschneider'a — jak to wykaza Sokoowski w znakomi-

tej swej cyt. i)racy ''•") all)o moe z Win-z)in-i>a |)rzesiedlili si
do Krakowa i tntaj, nowym wpywom podIei>ajc, |)racowali

jednak w dnclin stron ojczystych.

O przewanie dekoracyjnym charakterze s trzy wypu-
korzeby, do dzi dnia zdo)ice koció w. Zy^nnnita w Szv-

dowcn. S to pólij^nry, t. zw. Waiulbiiscn po stronie odwrot-

nej zupenie gadko siel)owane: \. P. Maryi z Dziecitkiem na

|)ólksiycn, w. Zygnumta i w. Mikoaja, ^ierwsza umiesz-

czona jest za w. otarzem ^''), dru^a })() stronie Ewangelii tego
otarza, trzecia po stronie przeciwnej, t. j. Epistoy. I^yy one

prawdopodobnie przeznaczone dla dekoracyi cian kocielnych,

|)odobnie jak pótigura króla Dawida w beri. luiiscr Friedrich

Muscuiu ^') lub te moe wypeniay zapiecki stal »>d]a duclio-

wnych<«. stojcych w chórze (|ireshiteryum), tundowanvch, jak

wiadczy Liber (feneseos,

przez Mikoaja Szydowie-

ckiego . . . iem in choro

stalla e.rteraiie porte pro

sdcerdoibus. Przykad te-

go rodzaju zdobienia stal

mamy w 2<S ])ólfigurach,

przedstawiajcyci Aposto-

ów i Proroków, z koca
XV wieku, duta Erazma
Grassera, umieszczonych

na zapieckach stal, pod

bogatymi póno -gotycki-

mi lialdaciimami, w ko-

ciele N. P. Maryi (Fraiieu-

kirche) w Monacliium ^^).

N. Panna z Szydo-
wca (fig. 40) piastuje na

prawej rce Dziecitko,

trzymajce w lewej rczce

kul (czv jabko). Na go- ^. , ,, „
.
^ ^ - -^

' ^ Fig. 40. N. P. Marya z Dziecitkiem na pó-
Wie Madonny Icorona ze ksievcu. Koció w. Zyamunta %v Szydowcu.
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stylizowanych lici, z pod której s])lywaj rozpuszczone wosy
na Jej ramiona. Twarz niemal okrga, oczy due, jakby pod-

puchnite, usta równie do wielkie, broda okrga, wyranie
zaakcentowana. .Test to typ o znacznie rozwinitych formach,

póniejszy od rzeb wyej opisanych. Dziecitko dziwnie brzyd-

kie, o gówce spaszczonej, jakby z ramionami zronitej, o nó-
kach szerokich, paskich, naturalistycznie wiernie oddanych,

nie przyi)omina adnym szczegóem Dziecitka wyej opisanej

Madonny i z grui)y w. Anny Samotrzeciej. Typ Madonny
(pófigury) nosi na soljie wybitne })itno niemieckie, norym-

berskie, staranne za w^^dobycie wszystkich wypuldoci na

twarzy wiadczy o niei)()ledniej miary snycerzu, majcym za-

pewne wai'sztat swój ^^ lvravOwie, z którego Madonna nasza

wysza prawdopodobnie w latach 1520—1530.

Mniej wicej z tej samej epoki pochodz dwa nastpne

)>przycienne popiersia«: w. Zygmunta, patrona l^ocioa w Szy-

dowcu i w. Mikoaja, patrona podskarbiego Szydowieckiego,

Okoliczno, e powysze pófigury powstay, jak sdz mi-
dzy drugim a trzecim dziesitlviem XVI w., w czasie zatem,

w którym Mikoaj S. jeszcze y (7 1532) a nastpnie fakt, e
jedna z nich przedstawia w. Mivoaja, przemawia za fundacy
Szydowieckiego, chocia milczy o rzebacli tyci Liber geneseos.

I^óligura w. Zygmunta (fig. 41) powanego starca w ko-

ronie na gowie, w zbroi, przez któr, z lewego ramienia prze-

wieszony paszcz, a w lewej rce trzymajcego jabko królew-

skie (wys. 98 cm.) jest dol)rze zachowan. Na jablvu l)rak tylko

krzya, polichromia naturaistyczna twarzy, siwa bai^wa na

l:)rodzie i popielato-czarna na zbroi, na lvtórej miejscami zna
jeszcze zoto, ostaa si dotd.

w. Mikoaj (fig. 42), brodaty, w sile wieku mczyzna
(wys. 98 cm.), przedstawiony jest w infule na gowie i w kapie;

w lewej rce trzyma ksig, na której le trzy jalika, ])raw
uj za koniec kapy. Polichromia tej pófigury bardzo le si
zachowaa. I^rawe oko dzi jeszcze czarne, natomiast lewe wy-
l)lake, kapa czerwona, której jednak mao ju zna na fa-

dach okrywajcyci ew rk, najbardziej zniszczona suknia

na piersiach; iya ona zapewne niebieslva, lady bowiem tej

barwy zachoway si we fadach jej, pod lew rk, — ksiga
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Jest koloru c/ei-wonego — na Jabkach luitoniiast ]ad\- tv]ko

polichromii. Twai'ze obu witych traktowane s/er(jk(). wybi-

tnie za dekoracyjny charakter maj draper\e paszcza w. Zyg-

munta i kapy w. Mikoaja, o fadacli szerokich i spokojnych

zaamaniacli. ()l)ie pótlgury wyszy niewat})liwie z jednego

Fig. 41. Sw. Zygmunt.
Koció w. Zygmunta w Szydowcu.

i tego samego warsztatu, Ijyy widocznie Jako pendents ponn--

lane, mimo to Jednak midzy wykonaniem ol)u zaciodzi ró-

nica. Podczas gdy twai'z w. Zygmunta Jest z penym ycia
akcentem modelowana, i rce wcale starannie wyrzebione,

twai-z w. Mikoaja wicej sm'owa, grubszego duta, prawa za
rka wykracza wprost przeciwko elementai'nym zasadom ana-
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tomii, Jest jaki)}' zapadnita i spaszczona. Midzy wykonaniem

rk w. Zygmunta a praw rk pófigury Madonny na pó-
ksiycu jest niezaprzeczona stylistyczna analogia, jjodobny na

obu wypukorzebach charakter draperyi, zupenie podobna

wreszcie na gowach oju figur, niska korona. Wnioskowa
zatem wypada, e i Madonna na póksiycu nietyko z tego

samego warsztatu ale i z tej samej rki wysza, co i)ófigm'a

w. Zygnuuita, w. Mikoaj natomiast wprawdzie równie z tego

samego i)ochodzi warsztatu, ale zai)ewne nie jest dzieem sa-

mego ))majstra« lecz jednego z jego czeladnilvów.

Pozostaje nam do omówienia jedna jeszcze grupa rzeb
snycerskiej rol)oty. S to zocone figury: w. l^arbary i w. Ka-

tarzyny Aleksandryjskiej. Wyej (w rozdziale V) mówilimy
o otarzu tytuu witych: Ivatarzyny, Barbary, Per])etuy, I-^e-

licyty, Doroty, który sta w kaplicy pónocnej, po lewej stro-

nie wejcia gównego. Przypuszcza zatem mona, e ocalae

powysze drewniane figury l)yy czci slvadow dekoracyi

wymienionego otarza. Obie figury (wys. 73 cm.) identycznie

skom})onowane (fig. 22): na gowacli zbate korony, twarze

okrge, pucoowate, paszcze o szerokicli rl^awach, z i)od

których wygldaj rce o jednakowym zupenie gecie; z pod

dugich sukni wida t])o zakoczone szpice pantotli. U stóp

w. I^arbary, po lewej stronie, atrybut jej, wiea, u stóp w.
Ivatarzyny, po prawej, urwane koo. Atrybuty te wprowadzaj
troch oywienia w jednostajno olju kompozycyi, pomyla-
nych widocznie jalvo pcndcnts. Z wiey owej pozosta jednak

tylko fragment, lewa rka za witej oderwana. Twarze s
bez wyrazu, szablonowe, rce natomiast o wiele staranniej

modelowane, nie bez pewnej wytwornoci ksztatów. \\' nicli

drga jeszcze ycie, figury zreszt s cikie, o niewtpliwie

niemieckim (norymberskim) charakterze. S zapewne dzieem
jednego z iliej nam nieznanych warsztatów snycerskicli kra-

kowskicli, a pochodz zapew^ne z trzeciego dziesitka XVI-go

wieku.

Wsjiomniany ju jjrzez nas tryjityk ze scenami z ycia
))w. Adryana« (malowany czy rzebiony?, w tym ostatnim

wypadku pochodzi moe z warsztatu Czimermana, ojca czy

syna, Sokoowslci oj), cit.), altare . . . cum imaijinibus Dii
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Aihiiuii fabcninn' jdcUs c.v Widlisldiua (uldiiclis, klory Liber

genes. wymienia midzy darami dla ony Mikoaja Szydo-

wieckie»{), Anny z Tczyskich, nie osta si, niestety, do na-

szych czasów. Zdol)i on otarz, który, wedng Liber (jciws.

sta mia poiic sdcclliiiu, t. j. tn ojjok laipicy poiidniow^ej ^^).

Fii;. 42. w. MikohiJ.

Koció w. Zygimuita w S/ydtowcu.

Otaiz ów z tryptylviem Dii Adrimii. fundowany przez Ann
Szydowieclc, Ictóry wedug Liber genes. sta przy lvapicy ^°),

zatem przy ^aplicy poudniowej, i)o prawej stronie (I^lpistoy)

W. otarza ecej, jest j)rawdopodol)nie owym otarzyl^iem

do dzi dnia stojcym po j)rawej stronie W. otarza, ^^tóry

w mensie lvamiennej ma lierlj Topór, t. j. rodzinne godo
Anny (Mil^oajowej) Szydowiecldej, z domu Tczyslciej ^^).
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aowa wypada, e tryptyk wspomniany*^), nie ocala;

dobrze przynajmniej, e Liber geiies. fakt ten zanotowa, jest on

])owiem nowym przyczynkiem do liistoryi stosunków midzy
Ivrakowem a Wrocawiem, o którycli tyle ciekawych rzeczy

powiedzia nam M. Sokoowski w swej, wielokrotnie tu cyto-

wanej, znakomitej pracy.

Niema dzi równie w kociele szydowieckim owycli

)>stal dla kapanów", jak niemniej pulpitu na kancyonay ...piil-

piiim sen siiggestiim cancioiiihiis habemlis (Liber gen.), darów
Mikoaja Szydowieckiego dla kocioa wymienionego. Przy-

puszcza naley, e pokryte byy figuraln snycersk rzeli
i dlatego na tem miejscu o nich wspominamy. Lichtarz sny-

cerskiej rol3oty na ])asclia, o lvtórym mowa bya w rozdz. V
(fig. 23), nie ma wprawdzie figuralnych ozdób, dla zwizlvu

ju jednak z caym tym duszym ustpem })owiconym sny-

cerstwu, nieci bdzie nam wolno sów kilka o nim powie-

dzie. Jest to jakby czworograniasty filarek (wys. 1'41 m.),

którego cianki pokry wyi)ukorzebiony wzór, przypomina-

jcy warkocz pleciony. Ivoniec jego dolny — dzi osadzony

w kamieniu — dawniej musia mie zapewne rzebion w drze-

wie stop. Samo ujcie górne na wiec wielkanocn, nodusem
drewnianym zczone z filai'kiem, przypomina kapitel o pro-

stych formach. I^ichtarz jest zocony; w miejscacli, w którycli

pozota odpada, wida podkad gipsowy, a pod nim pótno,

jakiem zazwyczaj okrywano snycerskie, wspóczesne rzejy.

Pochodzi on zapewne z pocztku XVI w., z owej epoki przej-

ciowej z gotyku do renesansu, a wyszed, zdaje si, z jednego

z krakowslvich, snycerskich warsztatów.

Przeciodzimy do rzeby kamiennej. Nie wiele jednak

o niej moemy powiedzie. Liber geneseos i inne róda milcz
o nich zupenie. Ocalay jednak dwa kamienne zabytki, oba
w szydowieckim kociele, fundacyi Mikoaja i Anny Szydo-
wieckich, wzgldnie tylko tej ostatniej. I^ierwszy, to wspo-
mniana ju wyej przez nas (w rozdz. V) kamienna chrzciel-

nica w ksztacie omiobocznego kielicha, zwizanego w rodku
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wvstajcvni nodiisem, na któryni wyryty cytowany ju wyej
napis. Na górnej krawdzi widzimy cztery tarcze z herbami:

abd, Odrow, Odrow i Topór ^3). S to wic herl)y:

Szydowieckich (Odrow), matki Mikoaja Szydowieckiego,

Zofii z I^leszowa (Lal)d) i jego ony Anny z Tczyskich
(Topór), wiadczce o fundacyi podskarbiego i jego maonki,
uczynionej w kadym razie po r. 1502—1503, t. j. po przy-

puszczalnej dacie icli lul3u, nie póniej jednak jak w latach

1506—1510. Rzecz to grulDej do rolDoty, wykonana j^rawdo-

podolDnie przez miejscowego lvamieniai'za z miejscowego rów-

nie, znanego, szydowieckiego kamienia.

Tego samego pochodzenia i z tej samej za})ewne ei)oki

jest otai'z kamienny z herbem Topór, fundacyi zatem Anny

z Tczyskicli Szydlowieckiej, stojcy do dzi po prawej stro-

nie (Epistoy) w. otarza, o Ictórym ju wyej l)ya mowa i na

którym, jak sdzimy, wznosi si dawniej ów tryptyk cum
iinaginibiis Dii Adriani. Otarz ten wyposaya równie pani

Anna w potrzebne aparata, omnigiie simiil alaris ornatu Uud
oriiauit (Liber gciies.).

Fig. 43. Szydowiec — koció \v. Zjgmunta.
Malowana rozeta na cliórze dla piewaków.
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Wreszcie zab3^tki bronzowe. Z imieniem Mikoaja Szydo-

wieckiego zwizany jest bronzowy nagrobek, jaki wraz z bra-

tem Krzysztofem wystawi w vatedrze wawelskiej bratu Pa-

wowi kanonilvOwi teje. Ae o pomniku tym mówi l^dziemy

w rozdziale powiconym mecenasowskiej dziaalnoci kan-

clerza Krzysztofa Szydowieckiego na polu rzeby, on bowiem
by prawdopodobnie inicyatorem owego nagrobka^*).

Mówic o mecenasostwie Mikoaja Szydowieckiego na

polu architektury, wspomnielimy take, e w r. 1526 deko-

racy malarsk zamków jego w Szydowcu i w I{.rzepicach

wykona prawdopodobnie malarz »I^iotr«.

W dwa lata póniej (1528) widzimy podskarbiego zaj-

tego inn znowu malarsk delvoracy. Tym razem jednak nie

ciodzio o przyozdobienie wasnych zamków, lecz o akt pie-

tyzmu wzgldem zmarego w r. 1516 przyjaciela, Stanisawa

z K^urozwk i Michaowa, znanego nam ju ze sprawy Mydlnik.

By to ostatni spadkobierca i syn^^) Dobiesawa, woje-

wody sandomierslviego, starosty wieluskiego i ki'zepickiego.

Oeniony z Zofi Zborowsk, pozostawi jedyn córk Bai'-

bar^*^). czyy go sn serdeczne wzy z Mikoajem Szydo-
wiecldm, kiedy umierajc, czyni go wykonawc swego testa-

mentu*^) i zapewne w opiek córk mu oddaje. A przypuci
moe wolno, e w rozporzdzeniu swej ostatniej woli pami-
ta take o panu podskarbim w. k., ten bowiem nie szczdzi

ofiar, aby okaza sw pieas'^^) wzgldem zmarego. Pokrywa
wic w katedrze krakowskiej kaplic Róyców *^), w której

spoczy zwoki Stanisawa z Kurozwk ^'*), cienn, zdaje si,

dekoracy malarsk ^'), ozdabia j tryptykiem ^^) i ustanawia

przy niej Icapelana dla odprawiania mszy w. — in remedium
sahitis eiiis ^^).

Zwaywszy, e jak staralimy si wyej wykaza, malai'z

Piotr delioruje w roku 1526 zamki Mikoaja w Szydowcu
i w Ivrzepicach, przypuci naley, e temu samemu artycie

powierzy take podskarbi dekoracy kaplicy Róyców.
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Inicya z kopii

Lihri geneseos.

omnikiem jednak najznakomitszym

niecenasostwa Mikoaja Szydowie-
ckiego na poln malarstwa, a kto wie,

czy wogóle nie najwiksz jego dla

sztuki zasug, to miniaturowy ko-

delvs, ten nieustannie jirzez nas cy-

towany pamitnik rodzinny: Liber

geneseos illiistris familie Schidlouiecie

'mdxxxi.

Ivodeks ten pergaminowy zawie-

rajcy genealogi i dzieje rodu Szy-

dowaeclvicli, oraz )dcy inwentaiy-

zacy hojnoci icli dla kocioa w. Zygmunta
w Szydowcu, ozdobiony l)y 12 miniaturami, to jest

11 portretami Szydowieckich oraz scen wyobra-

ajc nadanie przez króla przodkowi rodu Odro-

wów, herbu. Jak wspomnielimy w przedmowie,

z 11 portretów czonków doiniis Sidlouiciae zachowao si dzi
tylko 10, gdy miniatura z wizerunkiem Jakóba zagina. Por-

tretów mskich jest wic sze, a mianowicie: Stanisaw^a, ka-

sztelana radomskiego, ojca (tabl. II), Krzysztofa, kanclerza w. k.

(tabl. XLII), Piotra, podkomorzego i burgrabiego krakowskiego

(tabl. VIII), Pawa, doktora praw, kustosza poznaskiego i ka-

nonika krakowskiego (tabl. IX), Mikoaja, kasztelana sando-

mierskiego, podskarbiego w. k. (tabl. XI) i Marcina, dworza-

nina królew^skiego (tabl. X).

Portrety kobiece za przedstawiaj pierwsz on Stani-

sawa, Bai'l)ar Starosielsk, herbu Abdank (tabl. III), drug
on tego, Zoti z Peszowa, herbu abd (tabl. IV), Ann
z Tczyskich, Mikoajow Szydowieck (tabl. XII i XIII),

oraz Barbar, córl-i Jakólia, maonk Spvtva Tarnowskiego

(tabl. VI).

Pi wreszcie kart genealogii, z których pierwsza tablica

pergaminowa przedstawia wspomniane wyej nadanie lierbu,

zdobio 9 inicyaów, o których dzi jednak daje nam wYolira-

enie jedynie rczna kopia egzemplarza pergaminowego Libri

geneseos w Muzeimi ks. Czartoryskich w Krakowie, tekst lio-

wiem oryginalny, o])atrzony inicyaami, podobnie jak minia-
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tura z portretem Jakóba, znanym nam równie tylko z- kopii

Muzeum ks. Czartoryskich (tabl. V), zagin, wzgldnie o miej-

scu jego przechowania, mimo usilnych poszukiwa, nie mamy
wiadomoci.

Przypatrzmy si przedewszystkiem, jaki jest obecnie stan

zachowania owych 11 miniatur, malowanych na pergaminie,

stanowicych jeden z najwikszych skarbów zbiorów hr. Wa-
dysawa Zamoyskiego w Kórniku, a zarazem jeden z najprzed-

dniejszych pomników miniaturowego malarstwa w Polsce.

Wspomniaem ju w przedmowie, e zczone one byy pier-

wotnie z tekstem, stanowic jeden wspaniay, od barw i zota

lnicy, pergaminowy kodeks. Dzi niestety s to jedynie lune
karty, o których przynalenoci do tekstu wiadcz jedynie

dwa przez grzbiet miniatury z wizerunkiem drugiej ony Sta-

nisawa, Zofii z Pleszowa, przewleczone biae sznurki oraz

dzimki, widoczne na grzbiecie miniatury, z portretem pierw-

szej ony Stanisawa, przez które dawniej przechodzi sznurek.

Z jedenastu miniatur zachoway si jeszcze najlepiej mi-

niatui^y:

wNadanie herbu Odrow« (tabl. XXVr) oraz portrety:

Mikoaja, ony jego, Anny z Tczyskich, i Krzysztofa, kan-

clerza w. k. Z wymienionych za, miniatura pierwsza (wys.

kaiiy perg. 29*5 cm., szer. 21 5 cm., wys. miniatury w ramkach,

27 cm., szer. 18'5 cm.) najmniej jeszcze ucierpiaa; z wyjt-
kiem odcitego prawego rogu, ju poza malowan, zewntrzn
ramk oraz kilku miejsc pierwszej wewntrznej ramki, na

których zoto odpado, cao bardzo dobrze zachowana, a ko-

lor}i; do jeszcze ywy. O podobnym stanie konserwacyi

wiadczy miniatura Anny, ony Mikoaja (wymiary karty:

29'5x21 cm., ramki 28xl9"5cm.), której to miniatury za-

gity dolny, lewy róg, w kilku za miejscacli farby wyblaky.

^^'cale dobrze zachowany dalej portrecik jej ma (wymiary

karty: 30 X 21 cm., ramki 27 x 18'5 cm.), natomiast ramki,

a mianowicie czerwona, zewntrza, ze zotemi arabeskami

oraz zielona listwa zewntrzna, z prawej strony, bardzo wy-
blake. Wizerunek wreszcie kanclerza Ivrzysztofa (karta perg.

obcita a do malowanej ramki, której wj^miaiy 26 x 18"5)

na ogó bardzo dobrze si zachowa, z wyjtkiem kilku miejsc,
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na którycli farba odpada. Zoto natomiast na jego ramkach,

jak to wida na zaczonej l)arwnej reprodukcyi (tal)k XLII),

w wielu miejscach poodpadao.

Do drugiej grupy miniatur, których zachowanie jest zna-

cznie gorsze od j)oprzednich, nie tak smutne jednak jak grupy

trzeciej, nale portreciki: Barbary, ony Spytka Tarnowskiego,

pierwszej ony Stanisawa, Barbaiy ze Starosiedlicz i Oroska,
herbu Aljdank, oraz Marcina. Lazur nieba stanowicego to
na miniaturze Barbary (karta pergamin. 30x21 cm., ramka
28"3 X 21 cm.) w górnym lewym rogu odpad, tak, e biay
pergamin przewieca, nadto lewa dolna cze karty pergami-

nowej bai-dzo pomarszczona. Gorzej przedstawia si stan kon-

serwacyi di-ugiej z rzdu miniatury grupy wspomnianej (karta

perg. 29*5 X 21*5 cm., ramka 27 cm.,X 16*3 cm.). Pergamin

w wielu miejscach pomarszczony, zwaszcza w lewym dolnym

rogu, fai'ba za albo wyblaka albo odpada, widocznie wod
spukana. Nie mniej pomarszczony jest pergamin miniatury

Marcina S. (karta perg. 30x20 cm., ramka 25"5 X 17'5 cm.)

w prawy^m, górnym i dolnym rogu, zoto za na ramce wy-
kruszyo si, a farba z prawej strony wyblaka. Smutniejszy

jeszcze obraz konserwacyi przedstawia ostatnia trzecia grupa.

Wic caa lewa strona, zwaszcza górna jej cz, w^ portre-

ciku kanonika Pawa (karta perg. 29'5 X 20"5 cm., ramka
26*5 X 165 cm.) strasznie zniszczona; pergamin w dolnym,

lewym rogu zagity, farb prawie zupenie nie wida, zoto na

ramkacli z lewej strony wykruszyo si. Ivarta pergaminowa

wizerunku ojca Pawa, Stanisawa (29"5 x 21v) cm., ramka
27x16*3 cm.) w prawym, dolnym rogu w dwóch miejscaci

zagita. To w górnym lewym i dolnym prawym rogu stra-

sznie ucierpiao; na wosach np. dwie plamy niebieskie, które

spyny z lazurowego ta, dotknitego widocznie przez wod.
Miniatura dalej Piotra (karta perg. 29*5 X 20*5 cm., ramka
26*5x17 cm.) caa pogita, zwaszcza w prawym, dolnym
rogu. Herb bai'dzo wyblaky, lambrelvinu jego prawie nie wi-

da, z farby na twarzy zaledwie lady zostay, zoto wreszcie

na ramkacli w wielu miejscach poodpadao. I tutaj zatem

woda dokonaa niemaego zniszczenia. Koron jego atoli jest

stan ostatniego portreciku, Zofii z Pleszowa, drugiej ony
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Stanisawa (tabl. IV). Karta pergaminowa (30x21 cm., ramka
28*5 X 19 cm.) caa pomarszczona i strasznie zniszczona;

w praw5'm, dolnym rogu widoczne szerolvie pasy l)iaego per-

gaminu odartego z ])arw przez wod. Z })aszcza i z murawy
cae paty farliy od})ady, wreszcie na prawej, zewntrznej

ramce farl^a l^d wyl)lalva, ])d odpada, zoto za na we-

w^ntrznej ramce, zwaszcza z ewej strony, wyl^ruszyo si.

Co liyo powodem dzisiejszego smutnego stanu dwóci
trzecicli powyszyci miniatur, o tem mówilimy we wstpie,

tu jeszcze tylko nadmieni wypada, e o wymia.iach zaginio-

nej miniatury z wizerunkiem Jakó])a Szydowieckiego, pod-

skarl)iego w. k., sadzi moemy jedynie z kopii Muzeum
ks. Czartoryskicli w Krakowie. Wysoko jej (w ramkach
malow.) wynosi 25 cm., szerol^o za 1() cm.

Zestawiajc wyej podane wymiary, przychodzimy do

wniosku, e l^arty pergaminowe trzech portrecików, t. j. Zofii

z Pleszowa, Mikoaja, l^arliary Tarnowskiej, s jednalviej wiel-

koci (30x21 cm.), nieco mniejsza od nich karta miniatury

Marcina (30x20 cm.). Odmienne wymiary maj karty perga-

minowe miniatur Stanisawa S., pierwszej jego ony i ))Na-

dania herbu ()drow«, t. j. 295x21*5 cm., zblione za do

wymienionych s wymiary miniatur z portrecikami: Anny
(29-5x21 cm.) oraz Piotra i Pawa (29*5 x 20"5 cm.); karta

pergaminowa Krzysztofa S. a do ramki samej jest obcit,
nie wiemy zatem, jakie byy jej wymiary.

Inne s wymiary malowanych ramek, ujmujcych por-

trety. Najwiksza ramka miniatury Barbary (28*5 x 21 cm.),

najmniejsza wizerunku Jal^óba S, (23*5 xl5 cm.); reszta ici

oscyluje przewanie midzy 27—26 cm. wys., a 16'3— 18'5 cm.

szerokoci.

Rónice powysze -w wymiarach kart tómacz si jedy-

nie ich obciciem. Tak nj). na miniaturze Anny, ony MilvO-

aja Szydowieckiego, ramka malowana o wys. 28 cm. a szer.

19'5 cm. dochodzi u góry i wzdu caej lewej strony do sa-

mego l)rzegu lvarty pergaminu (295x21 cm.). Jeli si za
zway, e na wszystkicli pozostaych miniaturacli pomidzy
ramk malowan a brzegiem otaczajcego j biaego perga-

minu jest wiliszy lub mniejszy odstp, wszerz lub wzdu,
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Fund. Mikoaja Szydowiecltiego. Tabl. XXVr.

Kórnik.

Nadanie herbu przodkowi rodu Odrowów.
Miniatura z Liber geneseos.





to std wniosek, e karta i)ei;i>aniino\va powyszych dwóch
miniatur zostaa obcita — Jak zreszt obcite zostay wszyst-
kie owe karty pergaminowe, którycli wymiary s nmiejsze od
trzech najwikszycli: Mikoaja, Jego matki, Zofii z I^leszowa

i Barbary, nie podo])na l)owiem przypuszcza, ejjy karty

w Jednym kodeksie róne miay wymiary ^ przyj zatem
wypada, e pierwotne wymiary kart pergaminowycli wszyst-

kich pozostaych miniatur l)yy identyczne z trzema na ostatku

wymienionemi.

Wspomniaem wyej, e do dzi dnia zachowao si
11 miniatur, t. J. 10 wizerunków czonków ))domu Szydowie-
ckich« oraz miniatura, przedstawiajca wNadanie przodkowi
rodu Odrowów ierbuw. Jest to oczywicie scena oparta wy-
cznie na fantazyi artysty (tal). XXVI).

Widzimy wic lvróa siedzcego na tronie, w ewej rce
dziercego miecz, praw za podajcego klczcemu przed
nim rycerzowi czerwon tarcz z l)iaym na niej ierliem

Odrow. Ivróla otacza orszak dworzan i dygnitarzy, na pod-
odze za usiad bazen, który bawi si biaym pieskiem.

Co Jednak w tej wkomponowanej « scenie uderza, to d-
no do indywidualizacyi, ol)JawiaJceJ si nie tvlko w wiel-

kiej rónorodnoci strojów (upan polski, niemieckie stroje

renesansowe, uliiór wschodni i turban, w gbi spiczasta czapka),

ale przedewszystkiem w typaci. Gdy wic pena powagi i na-

maszczenia posta brodatego króla charakteryzuj sowiaskie
rysy i dol^rotliwy wyraz ócz, w twarzy modzieczej rycerza

przed nim klczcego, odbierajcego z rk królewskich tarcze

z herljem Odrow, zna przejcie si wanoci cliwili. Sto-

jcy obolv ki^óla marszaek, mczyzna z siw brod, o piek-

miii, prostym nosie, wytworny dworak, zdaje si jednem
uchem sucha przemowy króla, zreszt obojtnym do wzro-
kiem patrzy na widza — podobnie jak bazen bawicy sie na
pierwsz}Tn planie, z biaym pudelkiem. Ale baznowi wolno
tylko si bawi i nie zwraca uwagi na akt uroczysty. Zdaj
si o tem wiedzie lepiej od mai'szaka oljok i za nim stojcy
dworzanie, których oczy nie bdz po stropie sali ani nie

patrz na widza, lecz zwrócone s na króla z wyjtkiem je-

dnej pary ócz modzika, stojcego obole szlachcica w upanie,
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zapatrzonego w przestrze, duchem jednak biorcego ywy
udzia w scenie, jaka si przed nim rozgrywa. Wspomniany
szlachcic apatycznym wzrokiem olDcjmuje króla i scen ca,
o sangwinicznym natomiast charakterze wiadcz ywo gesty-

kulujce rce mczyzny w sile wieku, w biaym turbanie na

gowie. Moe to ów poganin, z którym przodek (Odrowów)
))m jeden starszy, w Morawie, w cudzej ziemi o sztuk

strzela z uku ... i dziwnych sztuk rycerskich z sob próbo-

wali« (Paprocki, op. cit. 499). Gestykuluje take modzieniec

z drugiej strony szlachcica ])olslviego stojcy, o twarzy jeszcze

bez zarostu, starszy jedynie od l^azenka, kilkunastoletniego

chopca. Chocia w ugrupowaniu królewskiego orszaku zna
jeszcze pewien brak swobody, chocia postacie nie do ob-

lane powietrzem, linearna perspektywa niezupenie dobra

a rysunek nieraz wadliwy i wiadczcy o braku studyów

z natury, np. palec wskazujcy u prawej rki bazna niemo-

liwie skrzywiony, a rysunek pudla podobny raczej do ryjka

winki, zna mimo to rk twórcz artysty, umiejcego czyn

nych i biernych aktorów sceny poczy jednym wzem dra-

matycznym, wystrzegajcego si szablonu w twarzach i daj-

cego sobie naogó niele rad z kompozycy.

Nie bdziemy opisywali szczegóow'0 nastpnych portre-

tów Szydowieckich, z jednej bowiem strony zewntrzne ich

wygldy podalimy ju przy nakrelaniu dziejów kadego po-

szczególnego czonka tego rodu, z drugiej strony nie chcia-

bym drobiazgowym opisem strojów nuy uwagi czytelnika,

którego objani najlepiej zaczone reprodukcye w cztero-

barwnym druku i w autotypii.

Poprzestaj wic zatem na kilku sowach ogólnej chara-

kterystyki. Z wyjtkiem Stanisawa Szydowieckiego, którego

troch sztywn i etykietaln postaw tómacz moe godnoci

dworskie (marszaka dworu król. i ochmistrza synów król.),

jakie piastowa, wszyscy zreszt jego synowie stoj swobo-

dnie, silnie opierajc si na rozstawionych nogach. W pra-

wym, górnym rogu l^adego portretu wity Patron, u stóp

za portretowanych na prawo lub lewo tarcza z herbem Odro-

w, któr na miniaturze Krzysztofa cielskiem swem, jakby

piercieniem, opasuje skrzydlaty, ogniem ziejcy smok, dodany
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mu przez cesarza Maksymiliana I. Za llo suy im all)o j)a-

górkowaty krajobraz, albo jezioro z kawakiem hrzejjiu (na

miniaturze Jak(')l)a). Cao ujmuj zote ramki.

Rónice najwybitniejsze znajdujemy w zbrojach. Zbroja

starego Stanisawa Szydlowieckiego, który zmar jeszcze przy

kocu XV w. (1493), nosi przewanie stylistyczne pitno tej

epoki (s])iczaste nosy staowycli butów, miecz, gotyckie ])ióra

buzdyganu, który w prawym rku dziery), kolczaste natomiast

rozety na kolanach, okciach i renesansowe ujsia ramion sta-

nowi przejcie do Odrodzenia, panujcego ju niepodzielnie

w zbrojach synów. Szczególniejszem bogactwem odznaczaj
si wród nich zbroje kanclerza Krzysztofa i podskarbiego w. k.

Mikoaja; zbroja Marcina, chocia skromniejsza od dwóch
ostatnich, podojna jednak do nich. Jakób Szydowiecki przy-

odzia gadk, jasn, bez adnycli ozdób zjroj, w ciemn na-

tomiast sta, rysunkiem przypominajc zbroj poprzedni,

zakuty Piotr, burgrabia i podkomorzy krakowski. Godn uzna-

nia jest nastpnie rozmaito, z jak artysta umieci szyszaki.

Gdy Ivi'zysztof, Mikoaj i MaiTin woyli swe, w bogate

strusie pióra przybrane liemy na gowy, Jakób zadowoli si
paskim, mniej cicym, czerwonym kapeluszem, hem za
zoy na ziemi u swycli stóp, podobnie jak Stanisaw, który

z odkryt stoi gow, hem jego jednak ma zupehiie fanta-

styczne formy. Piotr wreszcie, kaza szyszak swój dwiga
stojcemu za nim giermkowi. Jest rzecz ciarakterystyczn,

e artysta, kac piciu Szydowieckim uj praw, wzgldnie
lew rk proporzec z herliem Odrow, jako odznak ich

rycersk, lierli ten umieci ju raz na tarczaci, u stóp ich

stojcycli.

Zbroje, które przywdziali na siebie Szydowieccy, sko-

piowa zapewne artysta ze wspóczesnych nagrobków, pra-

wdopodobniej jednak ze wspóczesnyci drzewo- i miedzio-

rytów, kursujcych bd jako lune kaiiy, bd zdobicyci
wspóczesne ki-akowskie druid lub dziea, wydane przez ki'a-

kowskicli ksigarzy za granic. Mam tu na myli drzewor}i:

))w. Stanisaw z Piotrowinem, i w. Foryan, midzy nimi

za 3 tarcze z herbami: Abdank, biskupa Konarskiego, kapi-

tuy i miasta Krakowa«, odbity na karcie tytuowej druku
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Knoblauclia w Strassburgu, Missale etc, wydanego przez ksi-

garza krakowskiego, Mikoaja Scliickewick'a w r. 1510^^).

Zbroje o wybitnym niemieckim charakterze, które nosz
Jakól) i Piotr Szydowieccy, przypomina zbroj, równie po-

zl)awion wszelkich ozdól), w. Floryana, na powyszym drze-

worycie, jak Dr Kopera przypuszcza, Hans Baldung Griena.

By moe, e na drzeworycie tym wzorowa artysta zbroje

WYmienionyci na ostatku Szydowieckicli. Jest to tem wicej

prawdopodolme, ile e autor, jak zobaczymy, ksidz wzgldnie

braciszek zakonny w okolicy Krakowa, Msza ów, wydawni-

ctwo krakowskiego ksigarza, którego kart tytuow stanowi

powyszy drzeworyt, niewtpliwie znal, a bardzo moliwe, e
go sam uywa. Byby to jeden przykad wicej wpywu
drzewo- i miedziorytów na twórczo wspóczesnych lub pó-
niejszych artystów. Wiadomo, e drzeworyty i miedzioryty,

zwaszcza A. Diirera, byy dla szeregu malarzy ródem, z l^tó-

rego czerpali swe natchnienie. Znam np. skrzydo z tryptyku

))w. Franciszek odbierajcy stygmaty^^ (dzieo wielkiej war-

toci, wasno stanowice p. Janiny Wiktorowej z Woli S-
kowej, o którem przygotowuj rozpraw niemieck), którego

kompozycyjny schemat wzity jest wprost z drzeworytu tej

samej treci A. Diirera. Z drzeworytów wymienionego niemie-

ckiego mistrza, z t. zw. ))Maej Pasyi((, zapoyczy brat jego

Hans niektóre sceny srebrnego swego otarza w Zygmuntow-
skiej kaplicy na Wawelu ^^), na dalekiem za ])oudniu w sa-

wnym kociele w Bron (dawna dyecezya lyoska) znajdujemy

dwa witrae, których kartony bj^y kopiami Diirerowskich rycin:

»Wniebowzicie« i y)Noli me angere(( °*^). Przykady podobne

monaby mnoy bez liku — poprzestaj na powyszych ^').

Jeli wic miniaturzysta nasz z obcego drzeworytu wzi jeden

albo drugi szczegó, to nie zmniejsza to zupenie jego zasug,

nie ko])iowa on bowiem lepo, lecz dzieo cudzoziemskie byo
mu tylko podniet, w mniejszym daleko stopniu ze korzy-

stajc, ni to byo w zwyczaju u wspóczesnych mu artystów.

W^racam jednali do miniatur Szydowieclvich. Spokojn,

pen godnoci postaw nadal artysta kanonikowi katedry

krakowskiej, Pawowi. Ubrany w biret, w popielicow pele-

ryn, stoi powanie wród pagórkowatego krajobrazu. Prze-
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chodz z kolei do poi-ti-etó\v kol)iecvch. Z tych — pierwsza,

ona Stanisawa S., Harl)ara Starosielska, lierhu Ahdank, oraz

druga jego ona, Zofia z (iodzikowa i Pieszowa, hei])u La-

l)ed, jako yjce jeszcze w XV w., uhrane w strój tej epoki;

cile hiorc, powiedzie to mona tylko o ostatniej, pierwsza

bowiem nosi strój przypominajcy imaginacyjne stroje X. P.

Maryi Bolesnej Inh w. Anny (spotykany tak czsto na malo-

widach XV i X\'I w.), skadajcy si ze spódnicy i biaej za-

sony okrywajcej gow. I^arliara natomiast, cói'ka podskar-

)iego w. k. Jakóba, a ona Spytka Tarnowskiego, kasztelana

arnowsxiego i starosty krzeszowskiego, oraz Anna z Tczy-
skicli Mikoajowa Szydowiecka, yjce ju w w. XVI, przy-

wdziay bogaty strój renesansowy, niemiecki, którego wietno
podnosz klejnoty. U stóp kadej z nich lier)y domów, z lvtó-

ryci pochodziy, w prawym za górnym rogu, podoanie jak

na opisanyci portrctaci mskici, wite ich I^atronki z jednym
jedynym wyjtkiem. Oto na wizerunku pierwszej ony Stani-

sawa S. nie umieci artysta jej Patronki, nie podaje bowiem
imienia jej Liber (jcnescos. z którego niewtpliwie czerpa arty-

sta wiadomoci o imionach osób, jakie mia przedstawia.

Widocznie pami imienia tego w latacli 1331 2 t. j. w czasie,

kiedy powsta ów pamitnik rodzinny, zagina, od mierci

bowiem pierwszej ony Stanisawa S. dzielio autora tekstu

kilkadziesit lat, papiery za rodzinne widocznie nie przeclio-

waly jej imienia. Oto dlaczego Liber genes. wymieniajc przy

kadym czonku domu Szydowieckicli odnone imiona, o pierw-

szej onie Stanisawa mówi tylvO, e poj on z wtutejszej

okolicy, ze Starosiedisk i Oroska^ °^). Nie dziwna wic, e mi-

niaturzysta poprzesta tylko musia na umieszczeniu lierbu

Abdank. Nad gowami wreszcie trzech pozostayci portrecików

czytamy napisy w aciskich majuskuach i minuskuaci. I tak

czciowo niestety zmienione nad wizerunkiem Zofii z Pleszowa:

DNA (Sophia de Peszow) (Matri) X Magnificor(um) Domi-
(Norum) (de Sclidlo^yec), nad gówk za Barbaiy Spytkowej:

DNA BARBARA SPITKOWA, wreszcie powyej Mikoajowej S.:

DNA • ANNA • DE TANCZIN CONNX
MAGFICI DNI NICOLAI D • S • R • P • TesA(urarii)

lo:



Ramki o stylizowanym, liciastym, renesansowym orna-

mencie ujmuj trzy ostatnie portreciki; obramieniem za wi-

zerunku pierwszej ony Stanisawa S. jest tylko gadka, zota

listwa.

W cigu powyszego opisu miniatur Lihri genes. uywa-
linw raz po raz wyraenia ))portret((, ))wizerunek«. Czy jednak

s to istotne portrety — czy tylko imaginacyjne twory artysty?

Przedewszystkiem zaznaczy naley, e w czasie powstania

wspomnianego pamitnika rodzinnego (1531—1532) czterej

tylko czonkowie domiis Sidlouieciae byli przy yciu: Krzy-

sztof, Mikoaj, ona tego Anna, oraz Barbara, córka Jakóba,

ona Spytka Tarnowslviego ^^). Stanisaw S. za, obie jego ony
oraz synowie: Jakól), Piotr, Pawe i Marcin zmai^li na lat kilka-

dziesit przedtem, t. j. midzy r. 1493—1509. Nasuwa si samo

przez si przypuszczenie, e miniaturzysta wymienionych wy-

ej, yjcych czonków rodu Szydowieckicli malowa z natury;

przemawia za tern z jednej strony fakt, e Krzysztof i Miko-

aj ju z urzdu swego najczciej przebywa musieli w Kra-

kowie, dokd i artycie (jak si w dalszym cigu przekonamy)

nie byo daleko. Mia zatem sposobno nieraz icli widzie,

nieraz im si bliej przypatrze. Ze obserwowa ich twarze,

na autopsyi opar swe wizerunki, dowodem ywy realizm,

z jakim s oddane, widoczna ch wiernego oddania ich ry-

sów bez wszelkich upiksze, jednem sowem czujemy, e tak

a nie inaczej oni musieli wyglda, e mamy przed sob isto-

tnie ich portrety.

To wraenie pozwalaj nam skontrolowa inne wspócze-

sne wizerunki Szydowieckicli. Za najwierniejszy portret Krzy-

sztofa Szydowieckiego, peen niesyclianie ywego realizmu,

bo oparty prawdopodobnie na masce z natury zdjtej ^°), uwa-

am bronzow jego figur nagrobkow w Opatowie, wyko-

nan jeszcze, jak wiadczy napis, za ycia kanclerza (patrz

szczegó, tabl. I).

J zatem uwaa potrzeba za kryteryum przy omawianiu
innych wizerunków Krzysztofa. Otó przyzna naley, e wize-

runek kanclerza w Lihri geiieseos ma niewtpliwie wiele po-

dobiestwa z pow3'^sz figur nagrobkow. Ten sam pikny
owal twarzy, ten sam do dugi, lekko zgarbiony nos, te same
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wybitne luki brew, te same wielkie oezy i usta niewielkie,

piknie zaki-ojone, o dolnej z lekka wydtej wardze. wSdzc
z miniatury, trudno przypuci, e Krzysztof Szydlowiecki by
wicej ni rednieji;o wzrostu (Acta Toin. II, p. "^H), jest to je-

dnak tylko lapsiis artysty (o czem nastpnie bdzie mowa),

posta bowiem Kanclerza na pomniku, ma wanie t "posta

wyniosw (Acta Toinie, loco cii.), któr znajdziemy take

w ))Przywileju Opatowskim z 1519 r.« Klczcy tam en rois

qiiars kanclerz (tabl. I.V) ma niewtpliwie te same rysy co

na nagrobku, który moe najbardziej przypomina wizerunek

kanclerza w »ywotach arcybiskupów gniezn.« (tabl. XXVII),

ale z którym równie w bliskiem pokrewiestwie stoi (jak to

staraem si wykaza), wizerunelv w Liber gene.seos.

W wzroku penym skupienia, przesonitym mg smutku,

jakby z przeczuciem niedalekiej ju mierci, maluje si owa
pnidentia itae militaris, aulicae, priimtae, któr podnosi pa-

mitnik rodzinny, podkrelajc zarazem rzadkiej urody posta

i rysy kanclerza '^^). Xa miniaturze mniej ona widoczna — bije

natomiast z niej wielka dostojno, powaga, jak si cieszy

u ludzi ^^), tak, jak bogata jego zbroja, suto zotem podtrzy-

mana, wiadectwem jest zamiowania jego do przepychu,

o czem w dalszym cigu bdziemy mieli sposobno mówi.
Posiadamy zatem w Liber geneseos niewtpliwy, prawdopo-

dobnie z natury wykonany portret lvi'zysztofa Szydowieckiego.

Nie da si równie zaprzeczy, e wizerunek nastpny,

Mikoaja Szydowiecldego jest istotnie jego jDoitretem. Ze-

stawiajc go z przepysznym, penym wyrazu i indywidualnego

akcentu, nagrobkiem marmurowym Mikoaja w Szydowcu,

wykonanym prawdopodobnie na podstawie maski zdjtej za

ycia, stwierdzi naley niewtpliwe midzy nimi podobie-

stwo. W obu widzimy ten sam pikny owal, wielkie, gboko
osadzone oczy, nos prosty, lekko zgarbiony, usta mae i pi-

knie zarysowane, sowem rysy niemaej szlachetnoci, z któ-

rych przemawia do nas mrtus, fides et integritas ^^). l^rak nam
plastycznego kryteryum do ocenienia wizerunku ony podskar-

biego, Anny z Tczyskich, nie znamy bowiem ani jej nagrobka

ani adnej jej podobizny. Jeli jednak Liber geneseos mówi
o niej, e iya urodziw, to nie przesadza, z miniatury I30-
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wiem, aczkolwiek przedstawiajcej, starsz, bo ju okoo
50-letni niewiast, domyle si acno piknej ongi twarzyczki,

dzi jeszcze nie bez wdziku; zamglony wzrok oraz zmarszczki

pod oczami wiadcz ju jednak o jesieni ycia. Jest w tych

oczach tyle ycia a w uoeniu caej postaci tyle prostoty, e
niewtpliwie wizerunek Anny Szydowieckiej uwaa naley

za portret, do którego nieraz zapewne pozowaa artycie. Jak-

eby nawet przypuci, eby w pamitniku rodzinnym prze-

kaza majc3''m potomnoci wietno rodu i pami liojnoci

jego dla kocioa w Szydowcu, nie miay znale si przede-

wszystlviem jak najwierniejsze wizerunki fundatora, Mikoaja,

ony jego Anny, dalej brata Krzysztofa, chway rodziny, wize-

runki oparte na studyum natury, t. j. portrety?

Do tej ostatniej kategoryi portretów naley wreszcie mi-

niatura Barbary, Spytkowej Tarnowskiej.

Zamieszczona wyej reprodukcya (fig. 10) miniaturowego

portreciku pani Spytkowej pozwala nam z atwoci przeko-

na si, e i w Lib. gen. mamy istotny jej wizerunek. Rónice

s, ale te tómacz si odstpem czasu, jaki oba wizerunki

dzieli. Podczas gdy w Lih. genes. przedstawiona jest jeszcze

osoba moda, z miniatury Dzikowskiej patrzy na nas kobieta

starsza, o czem mówi take i)odbródek, i wiksza tusza; owal

modej twarzy przybra póniej bardziej okrg form, zo-

stay jednalv te same due, ciemne oczy o charakterystycznych

zmarszczlcach pod dolnemi powiekami i o wielkich ukach

brew, ten sam, prosty zupenie nos i mae usta o zacinitych

wargach. Jeden mówi nam o piknoci z lat 1531—2, a drugi,

to ju moe pani wpodskarbina Coronna, castellanka voiniczka«

jak si podpisaa na licie do X. Wargawskiego, kanonika kra-

kowskiego pod dniem 10/VI 1550^*).

Przechodz do drugiej grupy wizerunków Szydowieckich

w Liber geneseos, t. j. Stanisawa (ojca), obu jego on, Jakóba,

Piotra, Pawa i Marcina. Ci wszyscy ju nie yli, kiedy po-

wstay barwami i zotem lnice miniatury pamitnika rodzin-

nego. A jednak, przypatrujc si im, wolno moe powiedzie,

e i te ))konterfekty(( s — z wyjtkiem prawdopodobnie je-

dnego — istotnie portretami. Pierwszej ony Stanisawa Szy-

dowieckiego, Barbary Starosielskiej, artysta, twórca miniatur
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z i)C'\vnoci ju nie znal, znal jednak niewtpliwie Jakóba,

syna Barbary, zmarego 1509, oraz dzieci Stanisawa i drugiej

jego maonki, Zofii z I^cszowa; ja sam móg tal^e pami-
ta**^). Na })amici swej jednalv artysta zapewne nie })olega,

lecz pomaga sol)ie innemi ródami: nagrol)kami Szydowiec-

kici, i)ortretami ich malowanymi czy to na obrazaci woty-

wn3xi, czy te moe na osobych drewnianych tal)icaci. Hy-

potez nasz poprze moemy dwoma przylcadami.

Znany nam ju wizerunev Javóba Szydowieckiego, kl-

czcego na fundowanym przeze pentaptyku (fig. 8) dla ka-

plicy Wniebowzicia X. P. Maryi w Szydlowieckim kociele.

Jeli porównamy rysy klczcego tam rycerza z jego minia-

tur (tabl. V), to uderzy nas musi wielkie podobiestwo
midzy nimi zachodzce. Na obu zatem wizerunl^ach widzimy

twarz szerok o spiczastej brodzie, oczacli do wiell^ich, du-
gim, zgarbionym nosie, ustaci maych i o dugich, spadajcyci
na ramiona wosaci. Wysokoci czoa Jakóba na miniaturze

stwierdzi nie moemy, zakryte jest bowiem i)rzez vapeusz;

nie zapominajmy take, e mamy przed sob nie orygina
z Liber geneseos, lecz tylko kopi jego z XIX wieku, co do

cisej wiernoci której mamy powód w^tpi^^). Orygina zbli-

a si bez wtpienia wicej jeszcze do portretu Jakóba na

pentaptyku, ale ju na podstawie kopii samej stwierdzi mo-
emy nie tylko analogi rysów, ale i wspólny oIju wizerunkom

powany wyraz twarzy. Czy artycie prócz tego za pierw^o-

wzór suy bronzowy pomniv Jakóba, fundacyi Krzysztofa

Szydowieckiego w kaplicy poudniowej w. Zygmunta w Szy-

dowcu, w l)ravu pomnika, nic o tem powiedzie nie moemy
W Rozdziale XIX powicon}m dziaalnoci mecenasow-

skiej Krzysztofa Szydowiecciego na polu rzeby zastanawia

si bdziemy nad pyt l)ronzow brata jego Pawa Szydowiec-

kiego, kanonika katedry krakowskiej, do dzi dnia w wityni
tej zaciowan.

Spojrzyjmy na ów nagrol)ev (tabl. XLVII) i na miniatur

Pawa w Liber geneseos (tabl. IX). Twarz na obu wizerunkaci

szeroka, o okrgym podliródku, oczy w podunej oprawie,

usta o nieco wydtej dolnej wardze. Z pod biretu wysuwaj
si pukle wosów, na uszy opadajce. Prawda, e najbardziej
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charakterystyczna cecha tej twarzy na miniaturze, dugi, ku

kocowi lekko zadarty nos nie jest podobny dzisiaj do nosa

kanonika na nagrobku. Ten ostatni jednak nie jest zupenie

doljrze zacliowany. I^rzez dugie lata wmurowany w pawiment,

tu przed rodkow kaplic w. Stanisawa biskupa, deptany

by przez szereg wieków, (^z najbardziej wystajca, t. j. nos,

musia przytem oczywicie najbardziej ucierpie i std przed-

stawia on nam si dzi jako spaszczona masa, niepozwalajca

nam zda sobie sprawy z pierwotnych jej Icsztatów. W ka-
dym razie ol^a powysze wizerunki czy przynajmniej ogólne

podobiestwo typów a zupena identyczno stroju skadaj-
cego si z dugiej sukni, komy i futrzanej peleryny.

Z pewnoci take bronzow^y nagrobek Stanisawa S. by
gównem ródem natclinienia dla miniaturzysty dla wizerunku

tego w Liber genescos (tabl. II). Mamy tu na myli, owe, dzi
ju niestety nieistniejce, mausoleiim aereiim, które patri, (t. j.

Stanisawowi) et Jacobo fratii Krzysztof S. wzniós w liaplicy

Wniebowzicia N. P. Maryi Szydowieckiego kocioa (Lib.

gen.). W tem przypuszczeniu utwierdza nas zwaszcza jeden,

charakterystyczny jednak bardzo rys miniaturowego portretu

Stanisawa. Podczas gdy postaci synów jego w Liber geneseos

s mniej lub wicej swobodne w calem uoeniu lub w ruchu,

posta Stanisawa, dziwnie sztywna, wyprostowana, z przyle-

gajcemi nogami, sprawia w^raenie raczej nagroljkowej pyty.

Portret ten Stanislaw^a ma w sobie co ze sztywnoci, ale

zarazem i z tego majestatu mierci, które odnajdziemy w gro-

bowej, brzowej pycie syna jego Krzysztofa (tabl. XLYIII)

w^ Opatowie, gdzie syn równie sztywnie dziery w^ prawicy

proporzec jak na miniaturze ojciec trzyma buzdygan.

O Piotrze S. mówi nam Lib. gen., e wpogrzebany zosta

wraz z matk (Zofi z Pleszowa) i siostr Barbar w chórze

(kocioa w Szydowcu) po prawej rce«. Fragmenta orna-

mentacyjne kamienne z tego wielkiego zdaje si, wspólnego

grobowca, zachoway si — jak to w dalszym cigu stara si
bdziemy udowodni— do naszycli czasów. By moe, e grobo-

wiec ów posiada równie wizerunki osób, których kiy zwoki.

W takim razie skopiowa je niewtpliwie miniaturzysta, aby je

uy do portretów: Zofii z Pleszowa (tabl. IV) i Piotra (tabl. VIII)-
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Kraków . Archiwum kapitulne.

Fig. 4.}. Iiiicya z Ewangeliarza illuminowanego

hisk. Tomickiego z r. 1.534.

W^A^^-f^ -^^w Portrecik pierwszej ony Stanisawa,

^^^r^Yl^^^-^i^P^ Barbary Starosielskiej (tabl. III), ciiius...

inuiginem intiwris. jak mówi Librr (jen.

o jej miniaturze — oparty moe na

dawnym portrecie z obrazu wotywnego
lul) nagrol)ku, o którycli jednak nie

mamy adnej wiadomoci.
Wizerunek wreszcie Marcina (tabl. X)

uwaamy za zupenie idealny. Z jednej

bowiem strony przyjjomina on bardzo modego, klczcego
rycerza na »Nadaniu herbu Odioww (tabl. XXVI), z drugiej,

jeli zwaymy, e Marcin zmar majc lat 18, to przypusz-

cza moe wolno, e nie by jeszcze wogóle, jako modziutki

dworzanin lvrólewski, portretowany, o nagrobku za jego, mo-
gcym suy artycie za pierwowzór, milcz róda.

Reasumujc rzecz, powiedzie zatem moemy, e w mi-

niatm^ach Lihri geneseos posiadamy istotnie portrety Szydo-
wieckich — z wyjtkiem moe wizerunku Marcina — portrety
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albo wprost z natury wykonane, all)o z dawniejszych »>konter-

fektów«, lub te z wotywnych, otarzowych obrazów, lub wresz-

cie z nagrobków. Mikoaj Szydowiecki, fundator Libri (/ciic-

seos, wyprzedzill)y w ten sposób o lat kilkadziesit synnego

zbieracza na zamku Ambras, arcyksicia Ferdynanda tyrol-

skiego, z którego polecenia wiele wizerunków ze znanej jego

galery i portretów oparto na podobnych ródacli, t. j. na po-

dobiznacli odnonych osobistoci, znajdujcycli si na dawniej-

szych tryptykach, pytaci nagrobnych, drzewach genealogi-

cznych etc. ^').

Zbiór ostatni zawiera cay szereg portretów królów

i królowycli polskich - na teni miejscu pragn jednak tylko

o dwóch wspomnie: "matki królów«, Elbiety, i Stefana Ba-

torego ^*). Pierwszego*''') pierwowzorem jest portret Elbiety

(z Kazimierzem Jagiell., i)atrz tabl. XXX) na drzewie genealo-

gicznem cesarza Maksymiliana I "°), drugiego jak sdz —
wspaniay miniaturowy portret tego króla w (ialeryi Pitti we
Florencyi ^^). W i)odobny zatem sposób powsta mogy nie-

które miniaturowe portrety Libri gcneseos; czas ju jednak,

aby })rzyi)atrze si bliej naszym miniaturom, jako dzieu
sz t u k i.

Jak ju zaznaczylimy wyej, na wszystkich miniaturach

spostrzegumy jedn i t sam lvompozycy. U góry, w pra-

wym (heraldycznie biorc) rogu, patron wzgldnie patronka

(bralv jej jedynie na portrecie pierwszej ony Stanisawa, Bar-

bary Starosielskiej, z powodów wyuszczonych wyej), u stóp,

przewanie lównie po jirawej stronie, tarcza z lierbem. Z wy-
jtkiem kanonika Pawa i ojca jego Stanisawa, wszyscy Szy-

dowieccy, bd sami dzier w rlvach proi)orce z Odro-

wem, bd trzymaj je stojcy za nimi giermlvOwie. To
stanowi na portretach: Zofii z Pleszowa (tabl. II), Anny Szy-

dowieckicj (tabl. XII) i Barl)ary Spytkowej (tabl. VI) opony

(do wysolcoci ramion ich sigajce), na reszcie miniatur

krajobraz. Identyczno komj)ozycyi z nieznacznemi zmia-

nami — wiadczy, e miniatury nasze wyszy z jednego war-

sztatu, którego kierownik by jej twórc.
,Iak na artyst renesansowego przystao, dba on jednak

o to, by w ramach powyszego, ogólnego schematu kompo-
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zycyjiiL'^() wprowadzi rozniailo. I^)clczas <^(ly Zolia z Ple-

szowa (lal)l. I\') i)rzcwleka w rkach paciorki róaca, rce
Anny Szydlowicckicj (lal)l. XII) i Haii)ary Spylkowcj (tal)l.\'l)

spoczywaj, jedna na druiii zaoone; Barbara ze Starosicl-

skich Szyd owiecka (tahl. III) przesuwa wprawdzie równie
przez i)alce (jak di-ui>a ona Stanisawa) Aur i Pdtcr róaca,
rce jej jednak wicej s ku soliie zl)lione, o podohnem zre-

szt zu|)elnie uoeniu, jak rce kanonika Pawia (tal)l. IX).,

(idy Stanisaw Szydowiecki (tabl. II) stoi wyprostowany,

sztywny, synowie Jego, Jakób (tabl. V) i Marcin (ta)I. X)

swol)odnie rozstawili nogi. Piotr (ta)l. VIII) z równ stoi

swobod, a za nim giermek, który trzyma szyszak jego,

lvrakó\v. Arcliiwuni kapitulne.

Fi^. 46. Herb Lod/.ia l)isk. Tomickiego z illimiiiiowanego jego Ewangeliarza z r. 1334.
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Kraków. Arcliiwuni kapitulne.

Fig. 47. w. Marya Magdalena, inicya z illuniino-

wanego Ewangeliarza bisk. Tomickiego z r. l.)34.

podczas gdy stojcy za

Krzysztofem (tabl. XLII)

i Mikoajem (tabl. XI)

giermkowie dzier pro-

])orce z Odrowem -

giermek nadto Krzy-

sztofa trzyma miecz

kanclerza.

Zatrzymajmy si przy

dwóch ostatnich portre-

tach. Poiównujc wi-

zerunki Libri yeneseos

z portretami Krzysztofa

i Mikoaja w tyme pa-

mitniku, uderza zasa-

dnicza rónica w tra-

ktowaniu proporcyi cia-

a. Podczas gdy wszyscy

mscy i escy czon-

kowie domus SidloicidP zbudowani s najzupeniej propor-

cyonalnie, postaci kanclerza i podskarbiego s przysadkowate,

o zbyt krótkich nogach, u Krzysztofa nadto razi za wielka,

w stosunku do korpusu, gowa. Jeli porównamy figury kan-

clerza na ))Przywileju ()patow^slvim« (tabl. LV) i na jego na-

grobku (ta)l. XLVIII) z miniatur powysz, dysj)roporcya

widoczna na ostatniej, razi w wyszym jeszcze stopniu, (idy

postaci Ivi'zysztofa na »Przywileju« i na bronzowej pycie na-

grobkowej zgodne s najzupeniej z oj)isem zewntrznej jego

l)ostawy, znanej nam z Liber gcneseos: Erat corporis habiii-

(line giialis est perpaiicoriim et ea iiippe fo r m e (sic) imliis-

que p u I c h r i u d i n c cf nwdestia, a qiiampliiribiis ca rc

e.rteris (>.voicisqu(' honiinibus (idmindioni fuisset incrcdibili,

..lit piiareiir, naiini in cum soliiin iiiuversis corporis siinul

et aiiimi dotes . . . profiidisse, z opisem, zbyt moe przesadnym
i dworackim, który jednak o proporcyi i harmonii
ciaa Krzysztofa wyranie mówi, posta kanclerza na naszej

miniaturze wprost przeciwne sprawia wraenie.

Wizerunek Mikoaja w Liber gen., acz cokolwiek mniej
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dyspioporcya racy, równie w nic/fiii nic przypomina wy-

twornej jci^o postaci na nagrobku w Szydowcu (tal)l. LI),

ani te nie od|)()wia(la opisowi zewntrznego .jet>o wygldu
w pamitnikn rodzinnym, wedug którei>() "obdarowany l)yl

wieloma bardzo darami natury i fortuny«. Sztywno nadto

w uoeniu i pewna twardo w modelunku twarzy (zwasz-

cza Krzysztofa i jego giermka), a ciko w traktowaniu

ornamentów (na zi)roi zwaszcza Krzysztofa), stawiaj dwa
ostatnie wizerunki poniej artystycznego poziomu reszty mi-

niatur Libri geneseos.

Wreszcie szczegó moe nieobojtny: lierl) Odrow na

tarczach Krzysztofa i Mikoaja nie ma w tym stopniu wyra-

nych, jak na wszystkich innych Odrowach Libri geneseos,

gruczoków w miejscu, z którego wyrasta strzaa. Jest to ró-
nica stylistyczna, która dodana do caego, tak odmiennego

traktowania proporcyi ciaa, sprawia, e obie ostatnie minia-

tury przypisa musimy innej rce, ni tej, z której wysza
reszta miniatur; innej rce, ale tego samego — jak zaznaczy-

limy — warsztatu, len podzia pracy by w miniaturowej

zwaszcza technice zarówno wieków rednici jak i Odrodzenia

powszecliny. W jednym i tym samym kodeksie lub szkico-

wniku spotykamy utwory rónych rk, które do wspólnej

pracy zaprzga rka kierownika warsztatu, majstra '^). I std

przy wspólnoci zewntrznej, ogólnej kompozycyi widzimy

nieraz — jak w niniejszym wypadku — zasadnicze, stylisty-

czne rónice.

Odnosz si one przedewszystkiem do traktowania po-

staci jako caoci.

W szeregu wizerunków powiedzmy mistrza samego —
nic nam nie mci przedziwnej proporcyi w budowie cia, cza-

sem penych energii (Jakób, Marcin), czasem znów tchncych

prawdziwym wdzikiem (Zolla z Pleszowa, Anna Szydowiecka,

Barbara Spytkowa) lub powag (Barbara ze Starosielslvich,

kanonik Pawe, Stanisaw), a zawsze, e tak powiem, rzekich

i zdrowych. Nie dostrzeesz te adnego rysunkowego ])du
w tych przepysznych gowach o lekkich konturach podkrelo-

nych delikatn, czerwon lini w dolnych czciach twai'zy,

traktowanych z zaciciem, penych artystycznego akcentu
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i o zadziwiajcym, mikkim modeluiiku nadajcym twarzom

hTti tyle plastyki, tyle ycia. Szczytem zwaszcza modelunkii

wydobytego subtelnem rozoeniem wiate i cieni jest ner-

wo^ya, o zamglonym wzrokn twarz Piotra Szydowieckiego

(tabl. VIII).

Oczy, zakrelane wielkimi Inkami l)rew, które n Jakóba

i Pawa z fantazy ])odnosz si s;n czon, przewanie ^y ])o-

dlnnej oprawie do grnl)ycli powiek. Nosy, czy en face (jak

u Barbary ze Starosielskich i Piotra), czy en trois uarh (u re-

szty czlonvów domu Szydlowieckici) maj zawsze swój indy-

widualny wyraz, to samo powiedzie mona o uszacli Pawa
i Piotra. Usta u wszystkich — z wyjtkiem u Stanisawa —
s mae o nieco wydtej, dolnej wardze i — rzecz charalvtery-

styczna — dolne wargi u wszyslkicli (bez wyjtku) s w rodku,

mniej lub wicej przecite, moment w wysokim stopniu zna-

mienny dla stylu miniaturzysty. Te same cecliy spotykamy

u tignr w ))Nadaniu herbu ()drow« (tabl. XXVI). Kwestya

rk jest mniej szczliwie rozwizana. Trudno o bardziej wa-

dliwy, z wszelk anatomi rozbrat biorcy rysunek palców,

jaki ^yidzimy u rk Barbary ze Starosielskich (tal)l. III), kano-

nika Pawa, (tal)l. IX) i u dwóci figur w scenie "Nadania lierbu

Odrowe (tabl. XXVI) t. j. u mczyzny w turl^anie i u ba-
zenka. S to rce, które przeszy przez narzdzia tortury, tak

maj powykrzywiane palce i spaszczon ca ich budow, jakby
wyszy z pod prasy. A teraz rzumy okiem na rce Zofii

z Pleszowa (tabl. IV), Barl)ary SpytvOwej (tabl. VI) i Anny
Szydowieckiej (tabl. XII), rce o dugicli, ksztatnych, spicza-

sto zakoczonycli i)alcach, na te rce wytworne, szlachetne,

rasowe. Trudno o wikszy kontrast. Z elaznych rkawic Ja-

kóba (tabl. V), Piotra (ta)l. VIII) i Marcina (tabl. X) wygl-
daj take ksztatne, silne palce. Przypuci zatem trzeba, e
mistrz sam, obarczony niemaem zadaniem wykonania caej

galeryi portretów Szydowiecl^ich chcc rol)ot przyspie-

szy, zda rysunek rlv wyej wspomnianej pierwszej grupy

jednemu ze swych pomocników a i)rzevonawszy si, e s
le wykonane, w dalszych portretach sam je ju rysowa. Nie

mona natomiast adn miar przypisa niedouczonemu

autorowi owych nieszczliwycli rlv, autorstwa zarazem gów
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odnonych osól). Sa one bowiem ws/yslkic równie wietnie

rysowane i modelowane, jak u lyeh |)()staei, które z zadowo-
leniem patrze moi> na pikne swe rce. — Nie nk\^a zatem

wtpliwoci, e w caej tej <i;alei-yi mamy do czynienia z trzema

siami artyslycznemi: z antorem miniatur Krzysztofa i Miko-

aja, (który rce dobrze rysowa), czeladnikiem, autorem owych
wadliwie narysowanych rk i samym mistrzem, autorem reszty

miniatur. Krajobraz traktowany wszdzie do szablonowo —
par ska, troch drzewek — na tle tylko [)ortretu Jakóba staw

(moe oblewajcy zamek w Szydowcu?) czy jezioro? Skay
troch tekturowe (tabl. X i XI). najwierniej jeszcze oddane

rzeczne, okrgawe kamyki (tabl. III, V i IX); drzewa take
robione na pami, puszyste krzewy o identycznej wszdzie
sylwecie (tabl. II, III i IX).

Krajobraz ten, rozmieszczony z dwóch stron postaci, spra-

wia wraenie kulis, nie ma adnej g^i, napiera wprost na

figury, które nie s oblane do powietrzem, jednem sowem,
z problematem ustawienia tigur w przestrzeni nie umia sobie

rady da ani sam mistrz, ani jego dwaj pomocnicy. Najlepiej

jeszcze wywiza si z zadania na miniaturze z portretem Ja-

kóba, gdzie jest i perspektywa linearna i powietrzna i daleki

horyzont — najlepiej, notabene, jeli kopista nie poprawi ory-

ginau, co jak widzielimy (przyp. 66) nie rzadko mu si zda-

rzao. Natury artysta widocznie wprost nie studyowa — o co

innego te, jal-: zobaczymy, przedewszystkiem mu chodzio.

W draperyach artysty- mistrza prawie ju nigdzie nie

znajdziesz l^towatoci; suknie ukadaj si w fady pynne,
szerokie, pod pdzlem odczuwasz materya strojów, czy to

mikko popielicowej peleryny kanonika I^awla, czy twar-

do stali na zbrojach ojca jego i liraci, czy wreszcie cikie,

bogate adamaszki i )rokaty jego matki (Zofii z Pleszowa), Anny
Szydlowieckiej i Harbary Spytkowej. Trzy zaczone barwne
reprodukcye (tab. XI, XII i XLII) pozwalaj nam—cho w przy-

blieniu — zda sobie spraw z bogactwa tych strojów i z kolo-

rytu. Barwy: czerwona, lazurowa zoto graj tu pierwsze skrzy-

pce o kosztownoci zwaszcza caego artystycznego przedsi-

wzicia wiadczy wielka ilo lazuru uytego tak do miniatur

na ostatku wspomnianych jak i do wszystkich zreszt minia-
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tur. Bya to wiadomo najbardziej kosztowna w rednich wie-

kach farba, skadajca si z proszku lapis laziili ^^), który, jako

cenn nader rzecz, wydzielano na wag niemal, z najwiksz
oszczdnoci malarzom i miniaturzystom'*). Wszystkie bowiem
gowy rysuj si na lazurowem tle nieba, lazur te — na kadej
miniaturze — mniejsz lub wiksz gra rol. Subtelnoci w od-

cieniach, rozmaitoci w skali barw nie szuka na wymienionych
miniaturach, podanych tu w barwnych reprodukcyach. Ley
to po czci w samym charakterze miniaturowego malarstwa,

którego zadaniem byo przedewszystkiem zdobi rkopisy, któ-

rego zatem celem bya przedewszystkiem dekoracya, wmia
si« majca — jak mówi Dante — do czytelnika i bawi oczy

jego ywoci barw i wietnoci zota. Miao ono podobn
misy do spenienia jak malarstwo cienne, równie w zale-

noci l)dce od drugiego przedmiotu (architektury), nie miao
za stwarza dzie samych dla siebie jak malarstwo sztalugowe,

jak zreszt póniejsze malarstwo miniaturowe na koci sonio-

wej. Ale ten dekoracyjny charakter artysta osign w zupe-
noci; — o kolorycie reszty miniatur, jak wiemy, przewanie
bardzo zniszczonych, nie moeni}^ nic prawie powiedzie. Strugi

wody sprawiy, e farby si rozlay i dzi z maymi wyjtkami
niepodobna zda sobie dokadnej sprawy z })ierwotnego ich

natenia i rozkadu. Ostaa si wic np. delikatna popielato-

niebieskawa barwa futrzanej j)eleryny kanonika I^awa, wido-

czna jeszcze jasno - niebieska suknia (Anny Szydowieckiej),

i zotolity stanik o czerwonych, renesansowycli kwiatach, li-

czne dalej fioletowo-niebieskie cienie biaej chusty Barbary ze

Starosielskich. Najywiej stosunkowo zachoway si barwy na

))Nadaniu herl)u ()drow« — rozlay si i zamgliy na por-

tretach: Zofii z Pleszowa i Piotra.

Ponad wszystko jednak uderza, kae widzowi wci do

tych miniatur powraca, rys jeden, szczególniej dla ))mistrza«

naszego charakterystyczny, t. j. tralctowanie gów portretowa-

nych postaci. Zaznaczylimy ju wyej dno artysty do

indywidualizacyi, tutaj cicemy podkreli nadto pragnienie

jego — wydobycia ze swych modeli nietylko charakterysty-

cznych dla kadego z nich zewntrznych rysów, waciwoci,
ale nadto skonstruowania psychicznych ich wizerunków. C.zu,
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e l)ial si do te^^o zadania /. praw-

dziw mioci artysty -psychologa,

e wnikn w ic^ dusze — czy to pa-

trzc na yjcy cli jeszcze, czy twói'-

czeni odczuciem wskrzeszajc ju
zmarlycli. l^rzed innymi zwracaj

Archiwum kapitulne.

Fig. 4S. Anioowie trzymajcy monstrancy z N. Sa-

kramentem. Inicyal z illumiiiowanego Ewangelia-

rza biskupa Tomickiego z r. 1")34.

kanonika Pawa (tahl. IX) a zwasz-

cza Piotra (ta])l. Yll). Zadziwiajcy

jest modelunek tycli gów, pomimo,

e o)Iewa je pene wiato, modelu-

nelc, który u Piotra do doskonaoci
niemal dochodzi; jesl on przedziwnie
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mikki, niemal przezroczysty. Jakby za mga, dla nas zwasz-

cza, lvtórzymy wzroli w szkole impresyonizmn, szczególniej

zrozumiay i i)ocigaJcy. Z portretów Szydowieckich prze-

mawia do nas ten sam zdecydowany, na bezporedniej obser-

wacyi oparty realizm, jakim drgaj np. wizerunki Medyceuszów

na fresku Henozz'a (lozzoli (w Palazzo Ricardi w Florencyi) —
portrety Ghirlandaj'a na fresku w Prima Sisiiui lub ksicia

Federig'a da Montefeltre i jego ony na malekicli, drewnia-

nych tabliczkach Pier'a delia Francesca (w Uffizzi), odzywa
si do nas naturalizm portretów Jana Van Eycka, czy Hugona
Van Der (loes, Memlinga.

Fig. 49.

Inicyal z kopii

lAhri geneseos.

Ale o ile geniusz woski na polu

architektury i rzeby zaznacza si
u nas silnie ju w ])ierwszych trzecli

dziesitkaci XVI wieku, o tyle malar-

stwo woskie znacznie póniej do Pol-

ski zawitao. Wic nie na poudniu
szuka nam pobudki artystycznej dla

autora miniatur Libri geneseos, lecz

na zachodzie i pónocy, w szkole no-

rymberskiej i sdz — flandryjslviej.

Wymieniajc szkol norymbersk,

mam tu przedewszystkiem na myli
Hansa Diirera, brata i ucznia wielkiego Albrechta, przybyego
do I^olski okoo r. 1529 ^'^), a moe nawet ju w r. 1526 "').

Jakkolwiekbd, w czasie powstania miniatur Libri geneseos,

wymalowany ju byl zapewne znakomity portret biskupa Pio-

tra Tomickiego (zdobicy kruganki klasztoru 00. Franciszka-

nów w Ivrakowie), bdcy niewtj)liwie dzieem norymberskiego

artysty. Przypuszczenie to wyrazi ])lerwszy Dr. Burkhardt, kon-

serwator muzeum bazylejskiego, a liypotez t podzielili za-

równo M. Sokoowski ''^) jak .Tanitschek, autor Geschichte der
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(Iciilschcn Mdlerei. Jeli lak istotnie hylo, jeli Hans Diirer, na-

dworny malarz Zygmunta Starego '^) pracowa take dla To-
mickiego, to autor portretów miniaturowych Szydlowieckich,

który — jak si póniej jjizekonamy — ])()zostawa równie
w usugach hiskupa Piotra, mia atwa sj)()sol)no zaznajo-

mienia si z niemieckim malarzem, z jego sztuk i z jego por-

tretem l)iskui)a krakowskiego. Wizerunek ten przemawia nie-

wti^liwie do naszego artysty rysunkiem, ])elnym akcentu, pla-

styk modelunku i wnikniciem w ducha modela. Te same
zalety odnajdujemy w portretach ))mistrza« Libri geneseos, na

którego nadto, jak sdz, inne dziaay wpywy — wpywy
malarstwa flandryjskiego, jego ywy naturalizm, jego rzeko
i przejcie si natur, czowiekiem.

Sigaj one koca XV wieku. Wiadomo, e w r. 1494

bawi! w lvrakowie synny maarz flandryjski, Jan Gossaert

Mabuse (ur. 1470? um. okoo 1541), który na zlecenie ksicia

saskiego, Fryderyka Mdrego, wykona wówczas w stolicy

Polski portret Barbary, córki Zygmunta Starego a póniejszej

ony ksicia saskiego, Jerzego Brodatego ^°).

))Ivto wie zauwaa M. Sokoowski ^M czy wpyw Gos-

saerta na nasze wspóczesne malarstwo w jakim wyjtkowym
wypadku nie daby si wylcaza?. ..« Maarz ów — wjal^ to )yo
zreszt wówczas w powszechnym zwyczaju — przywióz ze

so) zapewne mniejsze dziea swego pdzla, na których spie-

nienie rachowa i które tym towarzyszom naiwnym i wrali-

wym (t. j. koegom swym krakowskim) stawia przed oczyma.

Domyla si nawet mona, e jedno z nich lub drugie w lvra-

kowie pozostao, moe nawet w jakim kociele, chocia nas

adne nie doszo... « W pracy swej, Przyczynki do stosunków

Kulmbachd z Polsk i do jego dziaalnoci w Krakowie *^) —
p. Ivonstancya Stpowska wykazaa - pisze dalej M. Sokoow-
ski — ))jak obi'azy Hansa Ivulmbacha, w pónych nawet czasach

i kiedy o jego pobycie tutaj (w Ivrakowie) zapomniano, oddzia-

yway na nasze ceciowe malarstwo. Nicby wic nie byo dzi-

wnego, gdyby i pobyt Gossaerta, chocia tak przelotny i lvi'ótki,

pozostawi lad jaki na jednym z krakowskich obrazów...

Nieraz ziarna egzotyczne, wiatrem niesione, kiekuj na obcej

glelDie i w najgorszych warunkach zaczynaj si zieleni . ..«
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w kilka kil) w kilkanacie lat po pobycie Gossaerta

w Krakowie, umieci Jakób Szydowiecki ^^} w kaplicy Wnie-

bowzicia N. Panny kocioa w Szydowcu »niistrzowsko wy-

konany obraz X. Dziewicy, Boej Rodzicielki, z Flandryi spro-

wadzony« (imcujinem Virgiius Deipare adfabre faccim e Flan-

dria addiictam sUdiiit; Liber gcnes.). O przyrodnim za bracie

Jakóba, Krzysztofie, wiemy, e w r. 1512 udawa si do biskupa-

elekta warmiskiego. Fabiana (F^erbera), z prob o przysa-

nie nui z \\"armii do Krakowa ol)razu Matki Najwitszej:

monstra ic cssc matrrm, wz<>ldnie o sprowadzenie mu podo-

bnego — uia Gdask — z Mandryi ®^). Jakiemi drogami do-

sta si do Krakowa obraz flandryjskiego mistrza Quentin'a

Metsvs'a (ur. 1466 7 1530) Pieta, znajdujcy si dzi w skarbcu

katedry kravOwskiej ^''), nie wiemy nie wiadomo nam take,

kto fundatorem l)y nandryjsviego obrazu w kociele w Bo-

dzentynie ^'^'K i)rzykady powysze jednac w kadym razie po-

zwalaj j)rzypuszcza, e z kocem XV i w pierwszej ])oowie

XVI wieku byo tycb tlandryjskicli ol)razów znacznie wicej

w Polsce. Nie mogy one nie wywrze wpywu i na nasze

malarstwo sztalugowe, tak jak nie oparo si ono wpywom
norymberskim. I dlatego sdz, e autor owycb, penycli na-

turaliznui portretów w Lilier (jeneseos zna jeden lub drugi

obraz tlandryjski, religijny z donatorami, lub nawet portrety

z Flandryi jjocliodzce i e one, obok Hansa Diirera, nauczyy

go studyowa czowieka, tak jak na otaczajc go pi-zyrod

nauczyy go bez wtpienia patrze ornamentacye, zaczerpnite

wpi'ost ze wiata rolinnego i zwierzcego miniaturowyci ko-

deksów flandryjskich, z których jeden zachowa si w Bibl.

publ. w Petersburgu ^'), a którego ornamentacya wywara —
zdaniem mojem — niezaprzeczony wpyw na autora inicya-

ów Lihri geneseos.

Jalv ju zaznaczylimy w przedmowie, nie posiadamy

dzisiaj oryginalnego, na pergaminie pisanego tekstu Lihri ge-

neseos — nie moemy przeto zna i oryginalnycli zdobicych

go inicyaów. r)ol)re jednak o nich wyobraenie daje kopia

wspomnianego kode^su iuminowanego (w Muzeum ks. Czar-

toryskici w Krakowie), z której wykonano zdjcia publiko-

wane w niniejszej pracy.
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Fig. 50. Inicyii

/ kopii Libri gen.

i Uarl paniilnika i()(l/innoi>() z(l()l)i

1!) inicyalów (w ^olyckicli niajiisku-

acli), rozpoczynajcych tyle ustpów

z yciorysami czonków rodu Szydo-

wicckich. Z nicli trzy: M (lii^. 14),

B (ti^. 25) i i\ (tig. ól) nie i)okrywa

aden ornament; s to zu])elnie jedno-

stajnie zocone, gotyckie majuskuy,

rzucone na ciemno-czerwone to, o zo-

tym , linearnym ai-al)esku. (rotycl^ie,

stylizowane licie inicyalów: .1 (fig. 29),

Q (fig. 49) i P (fig. 50), z którycli inicya I^ jest po-

pielaty z liiaymi, Q za róowy z czerwonymi cie-

niami, przypominaj w kamieniu kuty ornament.

Do grupy ostatniej naley drugi inicya P (fig. 31),

do styHzowanych jego lici ostu jirzyda jednak

artysta pi kwiatków polnych, w rodku za jego umieci

owoc, podobny do jabka granatu. Rozpoczynajcy genealogi

Szydowieckicli, jasno-niebieski inicya H (fig. 52) tworzy jakby

równolegle biegnce badyle suchego drzewa, zwizane spiral-

nie skrcon wstk, drugi, równie tej samej l)arwy, inicya

H (fig. 53) z wypeniajc go kompozycy gotyckiej budowy,

skadajcej si z wjazdowej

baszty, przybudówki i dwócli

wie, uprzytomnia mia zape-

wne zamek rodzinny w Szy-

dowcu.
Z kolei inicyay S (fig. 1)

i V (fig. 54) podobne do pierw-

szego H (fig. 52); dla wikszej

jednak jego ozdoby sign ar-

tysta do wiata ywej przyrody

i umieci w inicyale S (fig. 1),

w dolnem jego zagiciu, nie-

biesk much i czerwonego

clirzszczyka.

Nie mniej realistycznie

traktowane, na bezporedniem

Fig. 51. Inicya

z kopii Libri gen.
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Fig. 52. Inicyal:

kopii Libri gen.

studyum natury oparte s owoce
i kwiaty, zdobice inicyay: S {iig. 1),

J (fio/28K S (fig, 32). H (fig. .32),

H (fig. 53) i V (fig. 54). We wszyst-

kich inicyaach (z wyjtkiem ini-

cyau S, fig. 32) znajdujemy motyw
suchych badyh', tak charakterysty-

czny — jak si przekonamy — dla

naszego artysty; wszystkie wreszcie

otaczaj kahgraficzne, zote »wsy<(

ze zoconymi, stylizowanymi liciami winogradu, z punkcikami

i rozetkami, lul) te bez tych ostatnich.

Inicyay powysze to jedyny lad gotyku w miniaturach

Lib (jenrspos: obol^ tego s one jednak ju produktem nowej

epoki, wiadectwem penego zapau, bezporedniego studyum

natury. Do studyum tego musia artysta otrzyma impuls z ze-

wntrz, impulsem tym za byy, l)ez wt])ienia, flandryjskie,

illuminowane kodelcsy. Jeden z nich — jav wspomnielimy —
zachowa si w Bibliotece publicznej w Petersburgu i jemu,

wzgldnie jemu podobnym, przypisa pragnbym wpyw na

artyst naszych inicyaów,

na autora zwaszcza owycli,

z takim realizmem wykona-

nych, zdobicych je kwia-

tów, owoców i owadów.

W owym petersburskim

Ew^angeliarzu flandryjslvim,

z drugiej ]ioowy XV wieku,

fundacyi Mikoaja Drzewi-

ckiego ^*), spotykamy »roz-

rzucone w skrtach, róno-
barwne gazki z zielonym

liciem, z kwiatami w pcz-
kach i rozwiciu i poziom-

kami w naturalnych bar-

wach"*^). Poziomka, marge-

rytka i oset, to motyw za-

tem, wspólny miniaturom

Fig. .-,3.

[iiicya z kopii

Lihti (jcneseos.
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ohu omnwiaiiN cli

w Jjbcr (/cncs. na

a

kodeksów I jak

inicyalc S (fig". 1)

ol)ok ])r/yc-iii)nal

w Kwani>t'liar/u

Fi^. .')4. lMicv;il

/ kopii Lib/i gen.

iisuuila niiicha

ciir/aszczyk, I

Di/ewickiei^o do r()/k\vitk'i>() kwiatu

•>z])lia si szaracza i przylalujc . .

.

motyl" '-**'). Susznie jjodniósl Dr Ko-

pera, omawiajc miniatury ostatniego

kodeksu, e kwiaty a przedewszystkiem » poziomki

rozoone na barwnym gruncie, s cech ilamandz-

kich miniatur... stylu rozkwitu", i e technika en

<iris(iill(', która pojawia si w ])owyszym Ewange-
liarzu, przejta z Francyi do Flandryi, zyskaa tam
"W póniejszym nieco rozwoju tlamandzkiej, minia-

turowej sztuki powszechne zastosowanie*. T sam
technik spotykamy i w naszych inicyaach, P (fig. 50)

i Q (fig. 49). Bez wtpienia zatem, artysta Libii gc-

ncseos by pod wpywem owego Ewangeliarza Drze-

wickiego wzgldnie jemu podobnych — moe take
owego Icodeksu illuminowanego, polskiego poclio-

dzenia, na którym jednak styl tlandryjski wycisn
swoje pitno ^^). ••Sprowadzane niewtpliwie ksigi

(illuminowane) z Flandryi — koczy Dr Kopera —
oddziayway na pracownie illuminatorów (polskich),

lvtórzy silili si, by robi konkurency zagranicznemu

towarowi lub przynajmniej dostraja si na ich

1| ^'*^ wzorze do j)owszechnej mody«.

m Miniatury zatem Libri geneseos wykazuj dwo-
V jakie wpywy: Norymberg! i Flandryi ^^). O wpywie

pierwszym przyjdzie nam jeszcze mówi jirzy spo-

sobnoci ])orównania stylicznego miniatur naszych

\--: /. illuminowanymi kodeksami, z tej samej — mniej

wicej — epoki pochodzcymi a w Polsce wykona-
nymi. Da nam moe ono take odpowied na pytanie, kto
by autorem miniatur Libri geneseos, jalv zwa si i skd po-

chodzi.

Arcliiwum Kapituy krakowskiej posiada przepyszny,

illuminowany Ewangeliarz z r. 1534, fundacyi biskupa kra-

W
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kowskiego, Piotra Tomickiego. Dala powysza jest trzykrotnie

zaznaczona w ivodeksie: raz na karcie XCIV, drugi raz na

karcie CXX, po raz trzeci wreszcie na samym kocu.
Wród \Yieca zoonego ze stylizowanych lici i kwia-

tonów umieci tam miniaturzysta tarcz z herbem Tomickiego,

Todzia, nad któr unosi si infua (fig. 46), po obu za stro-

nach rodkowego przedstawienia i poniej niego czytamy na-

stpujcy napis:

PETRUS TO: EPS: CRAC.
R: P. YICE CA.

COMPARAYIT OPUS HOC
IPENSIS PPRIIS

S. C. 1534,

czyli rozwizawszy go: Petrus Toiiiicius, Episcopiis Cracoien-

sis, Regni Poloniac Yicecancellariiis (Amiparnit Opus hoc iin-

pensis propriis, »sprawi dzieo to wasnym sum])tem«. S. C, to

podpis artysty. Ewaiujdiarz zdobny jest w bardzo liczne, tekst

illustrujce, miniatury, t. j. w inicyaly, samoistne obrazki lub

wreszcie caostronne, bogato ornamentowane ramy ze scenami

z N. Testamentu. Nie moemy na tem miejscu ich opisywa,

pragniemy natomiast zda sobie spraw z ogólnego ich cha-

rakteru, co nam posuy jako materya porównawczy w dal-

szym cigu niniejszego studyum.

Inicyaly. Tworz je zazwyczaj zote, gadkie, renesan-

sowe majuskuy, rzucone na prostoktne, kolorowe lub zote

to. Z dwóch stron ujte s w bogato stylizowany, liciasty,

renesansowy ornament. Uzasem kolorowe to pokryte jest de-

likatnym, zotym arabeskiem, przypominajcym wzory zotni-

cze. lviedyindziej przybieraj inicyaly ksztat jakby balasku

balustrady, czasem zdobi je, w rodku, rozetka lub drogi ka-

mie. W bardzo rzadkich wypadkach zczony jest inicya

z obrazkiem. 4"ak np. przeduenie górnego lewego i dolnego

lewego ramienia inicyau: .T tworzy zot lamk dla owej

licznej i wytwornej damy w stroju X\T w., majcej by
Mary Magdalen (fig. 47). Zupenie podobnie rzecz si ma
z miniatur w. Jakóba (fig. 45) oraz z miniaturami . Rar-

tomieja i Wawrzyca.
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o r na m c u t a c V c listew l)()c/nvch i obraniiLMi caych

kart tworz bogate, renesansowe sj)loty stylizowanych lici,

kwiatów, owoców (tabl. XXIX), wród których sjiotkasz cza-

sem medalion z jak scen z Nowego Testamentu — a czasem

ptaszki siedzce na gazkach. Nierzadko kolumn arabeskow
przecina w rodku wazon lub skrzydlata gówka piitn, cza-

sem znowu cay motyw tworz bogate wazony z owocami
i kwiatonami w ducliu niemieckiego renesansu. Pojawiaj si

take maskarony lub tarcze z lierl)em Tomickiego, powtarza-

jce si bardzo czsto (na kartach: XVII, XXII, XXIII, XXXII,

LXII, LXVI, Lxxii, LXXV, LXXVI, LXXXI). W herbie tym

stara si artysta odda tecinik drzewa, z którego wystru-

gany: korab, ód (ierb Lodzia); jest on te o do ostrycli,

twardych konturach, kadub za jego przypomina ukad gon-

tów, a miejscami, pomimo caego cliarakteru drewnianego,

cegieki, mur tworzce (fig. 46).

W aral)eskacli powyszycli panuje ju prawie niepodziel-

nie renesans niemiecki, noryml)erslci, o ornamencie liardzo

bujnym, bogatym, rysowanym rk mia i i)ewn siebie.

Jedynem wspomnieniem gotycyzmu: monstrancya na karcie C
(fig. 48) i krzyowe sklepienie na karcie CXI. Koloryt tycli

ornamentacyi i inicyaów jest niezmiernie ywy, soczysty,

czsto podtrzymany zotem — jednem sowem cao l)ardzo

dekoracyjna, niezmiernie wietna.

T y p y mski e. lewarze szerokie, o silnym kocioska-

dzie, przypominajce czasem cliopskie typy. Oczy due, l)rwi

zakrelone wielkimi ukami. Nosy zawsze o silnej nasadzie,

usta misiste. W twarzach tych jednalv widoczna dno do

indywiduaizacyi. 4'acy: . Jakól) (fig. 45) i I^artomiej apo-

stoowie s zupenie indywidualnie pojci. Na odkrytych cz-
ciaci ciaa, np. na okciaci, piersiach (fol. XXVII) zaznaczona

muskulatura. Rce do szablonowe, nierzadko o wprost nie-

udolnym rysunku. Palec wskazujcy np. w. .Tana C.hrzciciela

wyglda jakby by zamany, tak jak palec bazna na wNada-

niu ierbu Odrow« w Liber yeneseos (tabl. XXVI). Przeciwnie,

prawa rka, bogosawica, Cirystusa na fol. XCVI jest nie-

mal bez zarzutu narysowan i modelowan. Podobnie bardzo

dobrze narysowane s rce w. .lakóba apostoa (fol. CXXXI).
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wiadczyo!)}' to moe o wspópracownictwie pomocników

artysty, jak to widzielimy w miniatiiracli Libri geneseos.

Ty p y k o 1) i e c e. Twarze prawie okrge, czoa wysokie,

wypuke, l)rwi zarysowane wielcimi ukami, oczy due, usta

mae, misiste. Typ ten powtarza si take u anioów. Wido-

czna jest dno do indywidualizacyi. Taka np. miniatura

w. Maryi Magdaeny (fig. 47) jest wprost studyum z natury

wzitem, jakiej wytwornej pani w stroju XVI w., w której

oczaci nie l)rak kokieteryi. Rce jej natomiast o dugicli, pi-

czastycli palcaci, wicej szal)lonowe. Typ Madonn przypomina

styl szkoy Diirerowskiej; niektóre z nich sztywne, drewniane,

le rysowane, co znowu mówioby o ])omocnikaci artysty.

Podobnie i modelunek (tak postaci mskich jak eskicli) jest

bardzo niejednostajny. (Lzasem do twardy, a kontury nieraz

bardzo ostre, czasem znowu jak u w. Maryi Magdaleny

(fig. 47) i u w. Jana (chrzciciela (fol. II), peen mikkoci
i subtelnoci. Wosy bardzo czsto kdzierzawe.

Draperye nie maj ju nic gotyckiej ktowatoci; szaty

ukadaj si w szerokie, co prawda, do szablonowe fady.

Ustawienie figur w przestrzeni jest bez za-

rzutu. Postaci oblane s powietrzem, pierwsze i dalsze plany

dobrze s oddane, co sprawia, e perspektywa linearna ma
istotn gbi. (Narodzenie fol. (^VH, (chrzest w Jordanie fol.

XXVlf, Zesanie Ducha w. fol. X(:V).

ZwMerzta s widocznie z pamici robione, wic b-
dne w rysunku i sztywne (baranek na fol. (XTX, wó i osio

na fol. XVn).

W r u c h u dobrze podpatrzone s ptaki (fol. CLX), ale

sylwetki ich, acz ejDsze ni zwierzt, nie s zadawalniajce.

Wprost np. komiczn jest biaa sowa (fol. CLYII). Najlepsze

moe papugi (fol. (:LXXI i CLXXV).
Krajobraz tworz zwykle niezbyt wysokie góry (nie-

bieskie ub zielone, zotem podtrzymane), o do szablonowym

wygldzie. Drzewa natomiast, licie i kwiaty wiadcz o stu-

dyum natury. C^zasem u podnóa ich mury i wiee jakiego

miasta. Na niektórych miniaturach wida na pierwszych pla-

nach czci budynków (fol. C.CXXII). PersjDektyw^a powietrzna

i linearna krajobrazu jest czasem bardzo nawet dobra.
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Miniaturzysta Eiiuuu/cluirza Tomickiego z roku 1534 jest

|)rzedewszystkiem dekoratorem; chodzi mu o wietno l)arw,

o rozmaito linii, o coraz to nowe waryanty w kompozycyi

arabesków, inicyaów. Figury zazwyczaj tworz z ornamen-

tem jedn cao, nie chc wydobywa si na pierwszy plan;

a chocia niektóre z nich nie s i)ozl)awione indywidualnych

rysów, przecie sylweta ich obliczon jest raczej na ogólny,

dekoracyjny efekt. W rzadkich wypadkach traktuje je artysta

z widocznem eon ainorc, tworzc z nich jakby samoistne,

pene finezyi obrazki (fig. 45 147; iv. Jan Chrzciciel na fol. II,

w. Bartomiej, aposto). Jednem sowem malarz nasz jest

miniaturzyst-dekoratorem par excellence.

Niezaprzeczony jest w miniaturach jego wpyw Diire-

rowskiej szkoy, zwaszcza w typach kobiecycli i w ornamen-

tyce. Zastanowimy si jednak nad nim bliej w dalszym cigu
niniejszego rozbioru.

W tem samem arciiwum kapitulnem znajduje si, rów-

nie pochodzcy z fundacyi biskupa P. Tomickiego, Pontijfika.

•ledyn jego ozdol) s inicyay i do rzadkie arabeski o tym
samym charakterze, co arabeski Ewangeliarza z r. 1534. Na
pocztku (Pontyfikatu) herb odzi Tomickiego, nad nim,

u góry, tabliczka z napisem: P. T. E. C. R. I^. V. (Petrus To-

miciis Episcopus Cracouiensis, liegiii Poloniae Yicecancellariiis),

pod herbem monogram artysty: wS, C^. Na kocu za, równie
herb biskupa Piotra, a pod nim tabliczka z napisem:

R. D. P. T. E. C. R. P. V: FIERI OPUS HOC FECIT

(Reueremlissimiis Domiims i t. d.). (chocia ogólny, stylistyczny

charakter Pontijfikatii nie róni si od Ewangeliarza, wida
jednak, e miniatury jiierwszcgo s o wiele pobieniej trakto-

wane od miniatur drugiego; prawdopodobnie wykona je arty-

sta w popiechu, moe midzy jednem a drugiem wikszem
zamówieniem.

Przy]:)atrzmy si z kolei illuminowanemu kodeksowi:

Poczet arcybiskupów gnienieskich i ywoty hiskupcJw kra-

kowskich ^^), ozdobionemu caym szeregiem wizerunków, ara-

besków i grotesków.

Na karcie czwartej kodeksu spotykamy si ze wspania
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miniatur, ca stron zajmujc, a przedstawiajc hod, sl^a-

dany w. Stanisawowi, bisl^upowi przez I^lczcego u stóp jego

Zygmunta Starego i dostojników pastwa. Gorcemu nabo-

estwu, jalvie zawsze miano w Polsce do w. mczennil<^a,

bisl^upa lvralvOwslviego, pozostay wierne i Zygmuntowslcie

czasy. Ivról po zwycistwie odniesionem nad Tatarami w r. 1512,

siada na otarzu w. IMslvupa w l^atedrze l<^ralvOwsl<:iej ima-

gines argenteas, norymbersl^iej róhoiy ^^\ poeta laiireatiis, Agri-

cola, wyzdrowiawszy za przyczyn witego, pisze na cze
.lego Hijmmis iii dwiim Stanislaiim, biskup Tomicki — eby
ju wicej przylvadów nie mnoy — wróciwszy po dugiej

chorobie do zdrowia, kae jako uotiiin u stóp otarza w. Sta-

nisawa na Wawelu zoy cereiim siii corporis sinnilachriim^%

pod lvtóre Hozyusz dzikczynny lvadzie napis ^*^) i t sam
zapewne powodowany czci i mioci do witego swego

poprzednika na stolicy )islvupiej, na pierwszej, illuminowanej

karcie wspomnianego kodeksu kae przedstawi Hod w. Sa-
nisaiDoiui, temu, jak go piknie Hozyusz nazywa — Pariae

.

.

.

nostrae Niimen tiitelarc ^').

Miniatur (tabl. XXVH) otacza bogata, renesansowa, ara-

beskowa ramka ^^), zoona ze splotów stylizowanych lici,

barw: zielonej, niebieskiej, róowej i czerwonej, przeplatanyci

rozetami. Na jednej z nici usiad ptak, do zimorodka podo-

l)ny, pod nim za, w rodku bocznej, lewej ramki, zawiesi

artysta na zotem uszku tabliczk w zielonych ramkach, na

której czerwonem tle pooy nastpujcy napis, zotemi,

aciskiemi majuskuami:

VIH INCLYTE STA
NISLAE • YITA SIG

MS PASSIONE,
PLEBEM TYAM
PASTOI^ HONE
FOYE, HENEI3ICTI0
XE GYBERNA,
PROTECTIONE
SANA, SALYA ST
INTER CESSIONE.
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TaJjl. XXVII.

Wartzawa. Bibl. hr. Zamoyskich.

w. Stanisaw Biskup; u Jego stóp klcz: Zygmunt I, biskup P. Tomicki,

Krzysztof i Mikoaj Szydowieccy.

Karta tytuowa miniaturowego kodeksu i»ywoty arcybiskupów gnienieskich*.





Pod tahliczkii wida wród splotów lici dwie nader

realistyczne gówki (en face). jakt)y maski. rodek miniatury

zajmuje posta witego, twarz do nas zwróconego. Biskup,

w biaej, klejnotami szytej infule na gowie, ubrany jest

w wsi)ania, zocist kai), spit na piersiach klamr z dro-

gich kamieni. Lew rk uj za pastora o bogatej, póno-
gotyckiej kurwaturze, praw za rk, ubran w bia rka-
wic, na której liczne poyskuj piercienie, bogosawi kl-
czcemu u stóp .lego Zygmuntowi I., ubranemu w zocist
szat o czarnym, futrzanym konierzu, przez który zwiesza

si zoty acucli, drogimi kamieniami w rodku wysadzany,
oraz Piotrowi Tomickiemu, przybranemu w pyszny biskujDi

aparat. Pomidzy dwoma ostatniemi figurami wida Piotro-

wina, pojtego tu jako symbol w. Biskupa, oraz wygldaj-
cego z pod futrzanej podszewki królewskiego paszcza, bia-

ego pieska. U stóp króla tarcza w wiecu z Orem, u stóp

Tomickiego podobna tarcza z herbem jego. odzi, wiadcz-
cym o fundacyi przeze kodeksu opisywanego. Nad gow
w. Stanisawa czerwona tabliczka w zotych ramkach z na-

pisem :

SCTYS STANISLAYS
EPS. CRAC. R. P. PATRYS

(Episcopiis Cracoi). Regni Pol. Patroims), za Nim za dwaj
anioowie kap Jego podtrzymujcy, jak niemniej dwaj towa-
rzyszcy biskupowi, jak si zdaje, kapani. Jeden z anioów
lew rk uj za brzeg kapy, w prawej za dziery czer-

wone drzewce sztandaru, na którego purpurowem tle rozpo-

starty biay orze, wyzierajcy przez zote sploty S Zygmun-
towskiego. Drugi anio praw rk podtrzymuje kap, w lewej

za trzyma zielon palm. Za królem klczy najbliszy i)rzv-

jaciel Tomickiego, kanclerz Krzysztof Szydowiecki, ubrany
w pyszn zocist deli, obszyt biaym konierzem, na któ-

rego tle rysuj si dwa zote acuchy. Gow jego okrywa
mikki, zocisty czepiec, wszystkie za palce pokryte bogatymi
piercieniami. ^Y rogu, na tle paszcza kanclerza, rysuje si
herb jego: Odrow ze smokiem. Obok Krzysztofa wida w po-

piersiu, en face równie, posta msk, o ogolonej twarzy,
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w zotym czepcu na gowie, w czerwonej szacie, od której

odbijaj dwa zote acucliy. To niewtpliwie brat jego, Mi-

koaj, podskarbi w. k., dziwnie bowiem podobny do portretu

swego w Liber geneseos (tab. XI), ja<^ niemniej do nagrobko-

wej jego figury w szydowieckim kociele (tab. LI).

Jedna jeszcze posta uderza nas po lej stronie miniatury.

Za kanclerzem mianowicie wyglda mczyzna o jasnej bro-

dzie i niebieskich oczach, w czerwonym niemieckim kapeluszu

z biaemi strusiemi piórami. Kim on jest i co on tutaj robi ?

Moe wolno przypuci, e to Niemiec z Wissenburga, sekre-

tarz królewski, Jostiis Ludouicus Deciiis, który nadto by za-

stpc Mikoaja Szydiowieckiego w jego czynnociacli pod-

skar)i()wskicli '••').

Wreszcie po i)rzeciwnej stronie klczy za Tomickim ka-

nonik w popielatej almucyi, poniej którego prawej rki lierb

Jastrzbiec z literami: G. M. A. C To nilvt inny, jak Jerzy

(Georgiiis) Myszkowski, arcliidyakon ki'akowski.

\\'szystkie te postaci rysowane s rk pewnego siebie

artysty, z werw i zaciciem. Karnacye (z wyjtkiem Krzy-

sztofa Szydiowieckiego, którego twai-z jest ótaw) s róowe
z bardzo delikatnymi )iaymi pócieniami, twarze za trakto-

wane z niemal drol)iazgow dokadnoci, w twarzach za
króla. Tomickiego, Krzysztofa i Mikoaja Szydowieckich, De-

ciusa (?) i Myszkowskiego jest tak silnie zaakcentowany rys

indywidualny, e nie ulega wtpliwoci, e postaci te z natury

malowa artysta.

Kiedy miniatura wspomniana powstaa? Na pytanie to

zdaje si — na ])ozór —dawa odpovv'ied data: 1535, umiesz-

czona na karcie 52, na boku klcznika arcybiskupa Jana dcI

Janisawa. Talv jednak nie jest; data owa odnosi si tylko do

ostatniej i moe kilku poprzednich miniatur, nie moe jednak

oznacza czasu powstania opisanej wyej, na kaixie czwartej

znajdujcej si miniatury. Jeli bowiem zwaymy, e na mi-

niaturze jest portret Krzysztofa Szydiowieckiego, który zmar
30/12 1532 r., to czas powstania miniatury przesun naley
co najmniej do drugiej poowy r. 1532 ul) pocztku tego
rolvu, a nawet koca 1531 r. w wypadku, gdyl)y przypuszcze-

nie nasze co do portretu na miniaturze tej Mikoaja Szydo-
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Tabl. XXVIII.

Mri' Ml rov^-.v,-r\i taciCc J?osscs<ior\ci» ommntn LA/rrpi:

J, ncAicn/uim odcj?h5 c/r . ^f—Wtfl^i/TaMJO^/cfunaum

^uncic ili)j)McitiMm.TVi R^eotni pofonKr'. »m cccCc/Ia Craco.

'ii", dnu''. ;»otnmi -A^iffeynric frCfcnrcJiTMp ij/lrojcsmc' 6exto

j} . ^idit at\m$fc-ptcm . li anno óor^m w\CCif\mO Ttc:

cnttfm\o oclocchynp nono . óic t> iffc5 hii a jcx i*a J>cccmSris.

,norihir , ct m Gncfncn cccCcjlci . m C apeCCafer i^/unt

5anSl:c'^\\ci7{c^£ccCcjie''vnycov{cnfi5jUndauit i>omu.tn

ct arcam , ni dic s^ii/Kr-y^cncc/*^^! MmfHzu*- . aimo ^omim |

Warszawa, Bibl. hr. Zamoyskich.

Sw. Jan Ewang. na Pdtmos,

.Miniatura z »Zywotów arcybiskupów gnien.*





wieckiego, zniark'y;() z |)()tv.atUi(.'ni lutet^o \7hV2 i., okazao sie

prawdziwem.

Typy i charakter araliesków nasti^nych miniatur czci
pierwszej kodeksu, któr zakrelamy do karty 71 ^'^'^), wyka-

zuj z opisan wyej miniatur wielkie, stylistyczne jjodobie-

stwo. Autor miniatur tej czci pierwszej wyglda z poza liter

S. ('.., któi'e umieci! na karcie (ió, na rodku stopnia tronu

arcybiskupa Uohroiiiosta. Mamy tu zatem do czynienia z tym
samym monogramem artysty, znanym nam ju /. Ewangeliarza

i Pontijfikdu P. Tomickiego. Midzy tymi trzema kodeksami

illuminowanymi podobiestwo stylistyczne jest udei-zajce.

Przedewszystkiem w tyj)acli. I tak X. P. Marya w Hoidzic

trzech Króli (k. 29), jak niemniej w Sannedzeiuii (k. 49) »Ka-

talogii arciibiskupóiP (jnwn.^, to rodzona siostra X. Dziewicy

z Koroiuiciji (k. 22,'i), z Zesania Ducha m. (k. 94) oraz Ma-
donny z Dziecitkiem (k. 227) w fJbcr Eimngelionim. 'V\\^

ten polega na twarzy penej, okrgej, z lekkim podbródkiem,

o czole Wysokiem, na którem brwi zaznaczone wielkim u-
kiem, o ustach malyci, o nosie prostym, bardzo ksztatnym.

Podobne podobiestwo w typach zdradzaj wici w Ewan-
geliarzii i w ywotach. S to postaci silne, krpe, o twarzach

szerokich z wystajcemi komi policzkowemi. l^ak np. w. .an

Chrzciciel w ywotach (k. 38) i w Ewangeliarza (k. 2, 27, 209),

to znowu jedna kreacya — gowa o jasnych, rozwianych wo-
sach, o ywem, ciemnem oku, przepysznej, purpurowej szacie.

w. .Jan Ewangelista na wyspie Patmos (tabl. XXVHI)
z ywotów przypomina równie w wysokim stopniu typy

mskie w Ewangeliarza: fady tylko sukni witego bardziej

ktowate, niespokojne, wiadczce o wczeniejszem powstaniu

ywotów (1531—2 — Ewangeliarz z 1533—4). Identyczne s
wreszcie typy anioów w Eamngeliarzu (fig. 48) z anioami
w tytuowej miniaturze yanAóa) (tabl. XXVH).

Arabeskowe oljramienia w obu kodeksach równie ude-

rzajce wykazuj podobiestwo. S to bogate, renesansowe

sploty stylizowanych lici, kwiatów, szczególniejsza jednak

analogia zachodzi midzy wzkiemi listwami stanowicemi
z dwóch stron ram dla miniatury, okolonej z przeciwnych

dwóch stron przez owe bogate arabeski (tabl. XXVH, XXVHI,
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XXIX), Powtarza si mianowicie w listwach tych jeden mo-
tyw: odyga grochu z hciami i kwiatem jego oraz skromne

czteroUstne kwiatki, podobne do niezapominajki. Piitto sie-

dzcy w rodku dohiej aral^eskowej ramy w. Jana na Patmos

(tabk XXVIII) podobny znowu zupehiie do dwóch piitti trzy-

majcych wieniec, otaczajcy herb Tomickiego na pierwszej

karcie Ewangeliarza. Na orle wreszcie w. Jana (tabl. XXVIII)

tak samo brak studyum natury jak na gobiu w Ewangeliarzu

(k. XCIV): u obu szyja wyranie od tuowia oddzielona.

Powiedzielimy wyej, e na miniaturach Ewangeliarza

zna wpyw Diirerowskiej szkoy; jeli miniatury ywotów
do pierwszych tak uderzajco, stylistycznie podobne, to i one

wykazywa musz to samo oddziaywanie. Jest te talv isto-

tnie. Najsilniejszym jednak odblaskiem geniuszu Albrechta

Diirera to u). Jan na Patmos (tabl. XXVIII). W sawnym Mo-

dlitewniku ces. Maksymiliana I, którego karty jiokry rysun-

kami Albrecht Diirer, brat jego Hans (30 rysunków) '°'), oraz

Cranach, Baldunij, Ihirgkmair i Altdorfer ^"^), znajdujemy na

karcie 27 iioletowy rysunek Al])rechta Diirera z r. 1515, prze-

ze sygnowany, przedstawiajcy w. Jana Enmngelist na wy-

spie Patmos (fig. 55). Otó midzy kreacy Diirerowsk a na-

szym w. Janem z ynyotinu (tabl. XXVIII) zachodzi niezaprze-

czone pokrewiestwo, tak co do a) ty})u, jak i co do b) caej

kompozycyi.

Ad a) Obaj wici, przedstawieni w profilu, maj ten

sam typ twarzy o nosie prostym (u naszego artysty z lekka

na samym kocu zadarty), o wielkich oczach i brwiach zal^re-

onych wielkim ukiem, o ustacli maycli i silnie zazna-
czonej lv o n t u re m, nap rz ó d wys t p uj c ej brodzi e.

Z gów icli, które otaczaj promienne nimbusy, opadaj
dugie, kdzierzawe wosy na ramiona. Rce ksztatne o do
silnym kocioskadzie.

Ad b) Obaj, ubrani w szerokie szaty o ktowatych fa-

dach, wpatrzeni s w N. Pann, ukazujc im si wród gloryi

z Dziecitkiem na rku. Matka Najwitsza jest wprawdzie

u Diirera znacznie wiksza i osobn niemal stanowi kompo-
zycy, wypeniajc brzeg karty (czego, niestety, na naszej

ilustracyi, fig. 55, nie wida), gdy tymczasem na naszej minia-
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turze objta jest rama kompozycyi \v. .lana, ale w jednym

i drugim wypadku motyw jest ten sam, t. J. wi)alrywanie

si w ukazujc si im X. Pann z Dzieeitkiem. ()l)aj wici
przedstawieni s na tle górzystego kraj()i)razu; te same suclie,

widelkowate konary drzew w oIju kom[)ozycyach, podobna

zupenie w obu konlignracya pagórka, w ()i)u wreszcie trawa

starannie rysowana. T Dinera — Ewangelista pisze, oparszy

pornomu[Wwvw*i«uiviuv r^«i

Fig. oó. A. Diuer. .w. Jan Ewangelista na wyspie I

Szczegó z Modliteicnika cesarza Maksymiliana
atnios.

I.

sw ksig, której karty lew rk przytrzymuje, o jjagórek,

sam za siedzi w dole, tak, e tylko do koan widoczny.

U naszego artysty pagórek ten suy za oparcie i to wi-
temu, który, widoczny w caej postawie, na lewem kolanie

opai- ksig i pisze, lew rk za przytrzymuje j sobie

Orze wreszcie, objty ram kompozycyi na miniaturze y-
wotów, stanowi znowu u Diirera samoistn kompozycy, tó-
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maczc si podziaem karty na osobne pola, liniami oddzie-

lone. Pomimo pewnych, nieistotnych rónic, midzy kompo-

zycy i typami obn przedstawie zachodzi uderzajce pokre-

wiestwo.
Wytómaczy sobie genez jego — sdz — do atwo.

Ju wyej zaznaczylimy, e Ijrat Aljreclita, Hans Diirer,

w r. 1529 a moe nawet w r. ir)26 ])rzyby do Ivrakowa. On,

Ictóry -- jalv widzielimy — wspópracownikiem by sawnego
brata w Modlitewniku, wykonanym dla rycerzy i braci w. Je-

rzego '°^), przywie niewtpliwie musia ze sob bd wa-
sne kopie rysunków Albrechta, bd i)ubllkacy Modlitewnika

w miedzi o r y t a c h in mirto, przeznaczon dla niszej ka-

tegoryi czonków bractwa w. Jerzego, podczas gdy wydanie

na pergaminie in folio otrzymay tylko gowy koronowane,

ksita i wyliitne bardzo osoliistoci, nalece do zakonu

i bractwa wspomnianego '°*).

Otó to wydanie in gnarto, wzgldnie lvopie Hansa Dii-

rera sludyowa musia nieraz miniaturzysta S. C, skoro bez-

poredni odblask A. Diuera widzielimy na jednej z jego mi-

niatur w ywotach. Tem studyum dzie wielkiego Albreclita

tómaczy si wic ów, raz po raz zaznaczany j)rzez nas wpyw
Durerowslviej szkoy na naszego miniatuizyst. I^atrza on

przedewszystkiem w soce samo — w Albrechta — tak jak

Hans Diirer uczniem by i pod niejednym wzgldem nalado-

wc brata '°^). Ale nie gardzi take nauk, jak wynie móg
z obcowania z bratem wielkiego Albrechta i ze studyum

dzie jego.

Co artysta nasz zawdzicza portretowi Tomickiego pdzla
Hansa Diirera ^°^), o tem jeszcze pomówimy — tutaj pragniemy

zwróci uwag na falvt, e i ptaki Hansa Diirera naladowa
czasem miniaturzysta S. C. Tak np. na karcie 145 (redo) Mo-
dlitewnika znajduje si sowa, rysowana przez Hansa Diirera,

która niewtpliwie za wzór suya sowie w Ewangeliarzu

(fol. CLYII).

Ale poza tym, Diirerowskim wpywem trudno nie dopa-

trze si innego jeszcze, wpywu woskiego. I^rzygldajc si
owym aral)eskowym ramom (tabl. XXVII, XXVHI, XXIX),

dwa momenta rzucaj si w oczy.
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Najjrzód rysunek owych splotów, zoonych ze slyUzo-

wanych lici i kwiatów — nastpnie ich wyhitna i)lastyka,

sprawiajca wraenie ])askorzel), kutych w kamieniu. Tutaj

hyly dla naszego artysty nie-

wtpliwie podniet owe w ka-

mieniu kute sploty lici i kwia-

tów, jakie widzia na ohramie-

niach okien wawelskieiijo zam-

ku, np. na owem obramieniu

okna II pitra, nad bram wja-

zdow, od strony dziedzica

arkadowego ^^'^).

Zw^yczaj dalej miniaturzy-

slv naszei);o otaczania tarcz her-

bowych wiecami, które prze-

l)lata czasem wstgami (fig. 46),

to take niewtpliwy wpyw
florenckiego renesansu. Nic na-

luralniejszego u malarza, w któ-

rego oczach rós zamek kra-

kowski, który patrza na dziea

Franciszka Wocha, Franciszka

delia Lora, Herecciego i innych

Wocliów na zamku zajtych.

Co si tyczy kolorytu, to

podobiestwo zachodzce pod

tym wzgldem midzy Ewan-
(/eliarzcm i ijwotdmi jest rów-

nie uderzajce, karnacya tylko

w pierwszym l^odeksie jest cie-

mno-róowa, podczas gdy w dru-

gim modelunek twarzy wydo-

byty jest przez jasno -róowe
kreskowania; wiata w obu

zaznaczone s ])ia barw.
Jeden wreszcie wspólny rys spostrzegamy w obu kode-

ksach. Jest nim zwyczaj artysty umieszczania tabliczek, na

których kolorowanem tle zotemi, renesansowemi majuskuami

Fij*.ó6. Hans Diirer. N.P.Marya. Szczegó
/. Modlitewnika ces. Maksvmiliiina I.
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wypisuje bd cytaty z Pisma w., bd pocztkowe litery

imion i nazwisk fundatora (Tomickiego) lul) osób przedsta-

wianych (Myszkowski). Charakter tych majusku jest, z nie-

znacznymi waryantami, wszdzie jeden i ten sam.

Na wspomnianych wyej kodeksach nie koczy si je-

dnak opus naszego artysty. .Tak wiadczy Dr Józef Kallenl)ach,

Zl)iory londyskie posiadaj równie t sam rk illumino-

wany kodeks. )).Iest to mae iiarto o 203 kartach na perga-

minie, przelicznie illuminowane i pisane na liniacli zoconych;

na kadej stronie ma potrójn zot obwódk. Trzy s w nim

wspaniae miniatury: 1) w. Hieronima, arcydzieo dokadnej

roboty. W rogu monogram drobny S. C, u dou za lierb

polski. 2) (fol. 59) Przei)yszna miniatura, przedstawiajca Zyg-

munta 1. na kolanach przed Chrystusem nagim w cierniowej

koronie, ofiarujcym królowi Komuni w. 3) Matka Boska

z l)ziecitlviem. ()i)rócz tych gównycli miniatur, przy któr3'ch

niemieckim charakterze zna wybitny wpyw woski, s jeszcze

obrazki mniejszej wartoci artystycznej, póniejsz, jak sdz,
wykonane rk. Po wymienionych miniaturach idzie cz za-

tytidowana CAiipcus spiritudlis, z przedmow anonima do

Zygmunta 1., gdzie z zapaem przemawia do króla, pogromcy

Moskwy i Tatarów. Autor wyranie pisze, e nie chce by
znany królowi, któremu z modlitewnika robi podarek. Na
kocu wymieniony rok 1524(( '°^).

Modlitewnika powyszego, niestety, nie znam z autopsyi,

uwagi za o nim ponisze opieram na lieliograwiurze Paulu-

ssen'a w Wiedniu, reprodukujcej wyej pod 3) wspomnian
miniatur N. P. Maryi z Dziecitkiem, oraz na bardzo sabej,

litograficznej reprodukcyi (Salby w Krakowie) miniatury pod 2)

przez Kallenbacha opisanej '°^). Obie miniatury otaczaj ramki

arabeskowe, zoone ze splotów stylizow'anych lici i kwiato-

nów, które na miniaturze Chrystusa przerwane s u dou,
w rodku tarcz z orem polskim, trzyman przez dwa piiti

w zbrojach i szyszakach, na miniaturze za N. Panny podo-

l)n tarcz midzy dwoma rogami obfitoci. Miniatura pierw-

sza jMzedstawia opartego o drzewo Chrystusa w cierniowej

koronie na tle jasnej aureoli, w prawej rce trzymajcego
owalny, may chleb, w lewej zoty Idelicli, do którego spywa
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krew siiczca si z pi-awej rki (>hrvstiisa, z którei»o piersi,

ramion i nóg równie krew si sczy. Przed nim klczy Zyg-

munt Stary w czerwono-zlotym czepcu, w paszczu czerwo-

nym, obszytym szerokim, futrzanym konierzem, i)rzez który

przewieszony zoty acucli filigranowej rol)oty. Odcliylony

na piersiach konierz oraz otwory w paszczu u ramion po-

zwalaj dostrzedz sukni jasno-fioetow. Iviól zoy rce do

modlitwy, kornie sucliajc sów, wychodzcych z ust (^.hry-

stusa, które artysta zlotemi wypisa goskami (w aciskich

0^

Fig. 57. Hans Uiirer. Dwnj rycerze na koniach.

Szczegó z Modliteicnika ces. Maksymiliana I.

majuskuach): CARO Ml^A YERE ESTEIB (sic) (ma by za-

pewne uenis est cibiis). Xa tle, na pierwszym i)lanie murawa,

na drugim jezioro, ujte w górzyste brzegi, z wysepk i zam-

kiem na niej, u góry, w lewym rogu chór anioów, widzia-

nych w popiersiu, unoszcy si na cimurce, trzyma czerwony

rulon, na którym artysta pooy napis (kursyw) zlotemi lite-

rami, na reprodukcyi nie bardzo czytelny *^°). Na miniaturze

drugiej klczy Zygmunt I., zoywszy na ziemi koron, u stóp

Najwitszej Matki, spogldajcej na miosiernie i piastujcej

na lewem rku Dziecitko do Niej si garnce i chwytajce
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lew rk za jal)ko, które Najw. Panna w prawej rcce trzyma.

Matka Boa stoi na póksiycu, gow jej i Dziecitka ota-

czaj promieniste niml)usy, z pod )ogatej za Jej zotej ko-

rony spywaj dugie wosy w l)ujnycli i rozwianyci lokacli.

Dwaj puii u góry zdaj si podtrzymywa l^oron, dwaj za
inni wygdaj z poza owalnej, promienistej goryi (jakby

mamlorla), otaczajcej X. Pann, i z poza Jej wosów. Pity
wreszcie anioek, ten widzialny w caej postaci, naprzeciw

króla, trzyma tablic z napisem, nie dajcym si niestety od-

czyta z reprodukcyi. W lewej, wszej ramce znajduje si
równie tabliczka, której napisu pocztkowe tyllu) sowo
w czci jest czytelne: Sigism{\\ndu^).

O wykonaniu pierwszej miniatury sdzi na podstawie

liciej litografii niepodol)na; beliograwiura natoiiiiast, reprodu-

kujca drug, pozwala nam dokadn zda sobie z niej spraw.

Posta zatem na niej N. Panny, o twarzy penej, okrgej,

lekko wstecz i)odanej, narysowana jest — z wyjtkiem rk,

w którycb nie czu kocioskadu — z wielk pewnoci, jak

niemniej pene wdziku Dziecitko. Fady dugiego paszcza

si)ywaj mikko, amic si u prawego boku i u stóp X. Panny.

Typ jej jest czysto niemiecki, Durerowski, widoczny take
w tycli rozwianyci lokach wosów, przypominajcych podo-

bne zupenie traktowanie wosów sawnego Adama norym-

berskiego mistrza (w galery i Prado).

A jeli w ijiuotach, w miniaturze w. Jana na Patmos

widzielimy odblask rysunku A. Durera z Modlitewnika cesarza

Maksymiliana I, to tutaj jest wpyw oczywisty jego miedzio-

rytów. Mam tu na myli owe nimbusy i glorye zoone z cie-

niutkich równolegych promieni, przypominajcycli najzupe-

niej owe na miedzi ryte, delikatne promienie, znachodzce si
nieledwie na wszystkich Madonnacli A. Durera, wykonanycli

technik miedziorytnicz. Podobnie zreszt traktowany jest

nimbus w. Jana w ywotach. Tyj) Madonny i Dziecitka

z Modliteufiiika londyskiego j)rzyj)omina X. Pann z Dzie-

citkiem w Ewangeliarzu (tabl. XXIX), arabeskowe ramki

w Modlitewniku, Ewangeliarzu i w Zgniotach maj zupenie

ten sam cliarakter, powiedziabym tylko, e w dwóch ostatnich

kodeksacli s wicej jeszcze bogate, wicej rozwinite. Motyw
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Tabl. XXIX.

n ciicnatiuir

IniciiJ fctiaiabr

Ibo onmatóie

IcluCbnlti filii Daiiidtfi-.

liiabroi. Abr.iani ocniiito
iloac, Ifliac jntoauirt
iacob, Licob autom nit iii:

dain et fratrem du3. I iicfae

a 1 1t o en II i t r»lxirc6 et 5ario ' ^

d c tbamar. Phj.rc^ aii te ck'^

niiit cfiom , {Tnóaiitociuiit]

aram . Aiain aiit ócniiit

aminadab. /\ininadal>at

O^nniit nxifon .N^iafiaut

KrakÓAV. Archiwum kapitulne.

N. P. Marya z Dziecitkiem.

Miniatura z Ewangeliarza biskupa Piotra Tomickiego.





anioków spotykamy równie wt- wszystkich trzech kodc-

ksacii, we wszystkich take owe charakterystyczne dla artysty

tahhczki z nai)isanii; ory wreszcie i)olskie na miniaturach

londyskich zupenie identyczne z orem na tarczy u stój)

Zygmunta I. w /AjwoUich. o tych samyci sercowatycli tuo-

wiach i jak aral)esk styizowanycli, strzpiastycli ogonaci.

Te analogie w oczy bijce dowodz, e i dwie opisane

wyej miniatury londyskie s równie dzieem mistrza S. (-.,

aczkolwiek monogram jego umieszczony jest tylko na jednej

(w. Hieronim) nieznanej nam (nawet z reprodukcyi) minia-

turze Modlitewnika. Ten ostatni nie móg by wykonany przed

r. 1514, po miniaturach l)owiem "idzie cz zatytuowana

Clypeiis spiritualis z przedmow anonima do Zygmunta I, gdzie

z zapaem przemawia do króla, pogromcy Moskwy i 1 a-

tarów«^^^). Mowa tu oczywicie o zwycistwie pod Winiow-

cem w r. 1512 (nad Tatarami) i pod Orsz w r. 1514 (nad

Moskw). Na kocu Modlitewnika wymieniony jest r. 1524, za

któr to dat przemawia okoliczno, e miniatury Przijwileju

opatowskiego z r. 1519, fundacyi Ivrzysztofa Szydowieckiego

(o czem na waciwem miejscu bdzie mowa), wykazujce

wielkie pokrewiestwo stylistyczne z wyej wymienionymi

kodeksami, maj przecie od nich charakter wczeniejszy (suche

gazie, jakby echo gotycyzmu), ornamentacy nie tak par ex-

cellence renesansow jak one, jak Modlitewnik londyski. S-

dz zatem, e rok 1524 jest dat jego powstania.

Z tego samego zai)ewne czasu pochodzi Modlitewnik kró-

lowej Bony, znajdujcy si równie na ziemi angielskiej ^^'^).

Typy Madonny z Dziecitkiem en faee siedzcej wród takiej

samej promienistej, jakby technik miedziorytnicz wykonanej

gorri, s najzupeniej identyczne z typami N. Panny i Dzie-

citka z WYej opisanej miniatury w Modlitewnika Zygmunta I.

KoVon unoszc si nad gow Matki Najwitszej podtrzy-

muj i tutaj dwaj anioowie. Charakter draperyi i ramy ara-

beskowej równie ten sam, co na miniaturze londyskiej.

W rodku dolnej ramy tarcza z ciemnym orem, nad ni ko-

rona, powyej za litery: E (?) S. R: P.

Druga miniatura z Modlitewnika Bony ma charakter od-

mienny. Przedstawia ona Zwiastowanie. Najw. Panna en face
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klczy na klcznikii pod l)aldachimem; zblia si ku Niej ar-

chanio, w prawej rce trzymajc ródk, okoo owinita

banderola z napisem: AYE^GRACIA PLENA DO... U góry

gob Ducha w., nad nim za (rzecz dziwna, ikonograficznie

bardzo rzadka) N. Panna w koronie, w popiersiu, wród glo-

ryi z anioków. Podczas gdy typ opisanej co dopiero Madonny
jest zupenie Diirerowski, o penej, okrgej niemal twarzy,

wystajcym z lekka podbródku, krótkim nosie i powiekaci

grubych, ])osta za caa jest typem rozwinitej kobiety, to

Madonna w Zwiastowaniu jest dziwnie wiotka i wta, o de-

likatnych rysach twarzy, typ nie niemiecki, ale raczej flan-

dryjski, jakim w wysokim stopniu jest arcianio Gabryel.

Twarz jego (widziana z profilu), o dugim, piknym, prostym

nosie, maycb ustach, l)rodzie wyranie zaznaczonej i owycli

wosach, troch kdzierzawych, na ramiona spadajcycli,

o skrzydacli wreszcie silnycli i duych, i dugiej jasnej szacie,

w blizkiem stoi pol^rewiestwie z anioami flandryjskiej szlvoy.

l^raw ramk wypenia l)ogaty, renesansowy arabesk, wyra-

stajcy z wazonu a przypominajcy ornament jakby ze zota

i emalii — podobny do arabesku lewej, wszej ramki minia-

tury N. Panny z Dziecitkiem w Modlitewniku Zygmunta I.

Pod wazonem wspomnianym usiady z dwóch stron biae

pieski, równie le zaobserwowane i rysowane jak wogóle

zwierzta w poj)rzednicli kodeksach naszego artysty. Dolna

natomiast cz ramki i lewa wsza ramka ze Zwiastowania

znowu identyczne maj arabeskowe motywa z ornamentacy
wszystkich poprzednich kodeksów. W rodku dolnej ramki

dwaj siedzcy puti trzymaj wieniec okalajcy tarcz na cztery

pola podzielon. W polu górnem, lewem. Biay Orze, w dol-

nem prawem Pogo, w pozostaycli za dwóch zoone lierby

woskie, wród którychW Sforzów (2 razy), orze czarny

(2 razy) i inne.

1 e putti i orze o sercowatym tuowiu arabesl<^owym,

strzpiastym ogonie, mówi nam znowu o artycie, znan3'm

nam ju z poprzednich kodeksów, .leniu te przypisuj pierw-

sz, wyej opisan miniatur Modlitewnika Bony, z przedsta-

wieniem siedzcej N. P. Maryi z Dziecitkiem, oraz ramki

miniatury drugiej, co do Zwiastowania za, to prawdopodobnie
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pochodzi ono /. i)o( innej rki, moe |)omocnika naszego ar-

tysty, chyba, eby przypuci, e miniaturzysta nasz, znajdujc
si pod chwilowem moe wraeniem jakiego dziea flandryj-

skiego mah\rstwa, stworzy rzecz tak od po])rzednich od-

mienn.
)zieem miniaturzysty S. ('.. s l)ezwatpienia take ini-

cyay zdol)ice kodeks Ivai)ituly krakowskiej: O/y/o //? feria

mnla (Nr 33), stylistycznie zupenie podobne do inicyaów
Ewangeliarza, jak z drugiej strony spotykamy w nim te same
napisy, którymi zaopatrzy artysta Pontyfikat 'l\)mickiego. Na
pierwszej karcie zatem widzimy heri liiskupa Piotia z lite-

rami: P. T. E. C. R. P. V., na ostatniej za kaixie napis: R. I).

PETRUS E. C. et R. C. fieri opus hoc fecit^^^). Monogramu
artysty niema, stylistyczne jednak pokrewiestwo kodeksu

tego z Ewangeliarzem Tomickiego i tosamo napisów prze-

mawiaj najzupeniej za przypisaniem powyszych miniatur

artycie S. C.

Tego te malarza s dzieem, wzgldnie z jego wai^sztatu

wyszy miniatury Modlitewnika kanclerza Jana Chojeskiego,

przechowane w Muzeum narodowem w Monachium ^^*). I tych

miniatur z autopsyi nie znam, uwagi za moje opieram na

wybornych heliograwiurach Paulussena, reprodukujcych dwie

miniatiu^y kodeksu Chojeskiego ^^^). Obie ujte s w znane

ju nam arabeskowe ramki
;

pierwsza z nich przedstawia

t. z\v. Miosierdzie, t. j. (^lirystusa obnaonego w studni, w cier-

niow^ej koronie, z Którego ciaa sczy si krew. Po lewej

Zbawiciela, Matka Najwitsza, po prawej, w. Jan Ewangeli-

sta. Chrystus wskazuje praw rk na ran w Swym boku
klczcemu przed Nim kanclerzowi Janowi (Hiojeskiemu,

o którym mówi nam herb Abdank, o kolana jego oparty.

Kanclerz w czepcu na gowie, ubrany jest w dugi paszcz

o wzorze granatowym, obszyty szerokim, futrzanym konie-

rzem, j)rzez który zwiesza si zoty, o owalnych ogniwach

acuch »z tokiem piecztnym« ^'^). O krzy, za Chrystusem

stojcy, oparta jest wócznia, na lewem ramieniu za krzya
zawieszona jest rózga. Ze strony przeciwnej, za kanclerzem,

stoi liciaste drzewo, na którego konarze zawiesi artysta ta-

bliczk z napisem: Misere... (druga poowa wiersza i trzy
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nastpne nieczytelne). Górzysty krajobraz dopenia caoci.

Jalv wic widzimy, motyw jest tutaj podobny jak na londy-
skiej miniaturze (Zygmunt przed nagim Chrystusem, cierniem

ukoronowanym, z ciaa Którego krew si sczy), typy za s
znowu bardzo pokrewne do postaci z Ewangeliarza z r. 1534,

anatomia zwaszcza wybornie oddana ciaa Chrystusowego,

na którem zaznaczona jest muszkulatura, przypomina zupenie

podobne traktowanie ciaa Zbawiciela w Chrzcie w Jordanie

w Ewangeliarza (fol. XXVII). w. Jan o dugich wosach, to

znowu tvp pokrewny ze w. Janem na Patmos w ywotach
(tabl. XXVIII).

Miniatura druga przedstawia Hod trzech króli. Na tle

ostroukowej bramy murowanej stajenki strzech krytej, z mu-
rów której wyrastaj gazie, usiada X. P. Marya z Dziecit-

kiem, przed którem uklk król o siwej brodzie, w dugim
paszczu, obszytym gronostajowym konierzem, skadajc
w dani malekiemu Jezusowi szkatuk ze zotem. Dziecitko

i Matka Jego odwrócili gowy na bok, jakby chwilowo co
innego uwag Ich zwrócio. Za N. Pann wida, ju w sta-

jence, w. Józefa. Drugi król (Murzyn), w stroju XVI w., stoi

za królem klczcym, trzymajc tac ze zot waz. Za nim
dwaj giermkowie, z którycli jeden prowadzi konia za uzd,
drugi za wielbda (wida tylko gowy ich i karki), pies

wreszcie biay (czy baran — jest to prawdziwa zagadka) po-

stpuje za czarnym swym panem. Trzeci wreszcie król w cie-

mnym paszczu, w czepcu na gowie, widziany w profilu,

przystan obok murzyskiego króla, trzymajc w rkach
wspaniay, zoty puhar o póno gotyckich formach. Stojcy

za nim giermek trzyma nad nim koron. Król ten, to niewt-
pliwie portret Zygmunta Starego, zupenie bowiem podobny
do portretów jego na dwóch londyskich miniaturach, ten sam
take acuch o wakich, owalnych ogniwaci z perekami
na zewntrznych ich obwodach, przerzucony przez szyj króla

na wszystkich trzech miniatiu*ach. Na wszystkich trzech take
ubrany Zygmunt w dugi, ciki paszcz, o futrzanym konie-

rzu. Wprawdzie na obu monachijskich miniatui^acli te same
widzimy promieniste, jakby przez rytownika wykonane nim-
busy i te same Diirerowskie typy, rysunek i modelunek jednak
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X. V. Maryi z Dziecitkiem i trzech króli jest trociie sabszy,

nie zna tu tej starannoci wykonania, uderzajcej w pierw-

szej miniaturze (z kanclerzem (Miojeskim). Zwierzta w Ho-
dzie i)odol)nie l)ednie rysowane, jak w wyej opisanych mi-

niaturach, sowem te same zalety i wady, znane ju nam
z poprzedniej analizy, i tutaj spotykamy.

Iviedy powstay monachijskie miniatury? Odpowied na

pytanie to daj dwie daty: rok 1533, nominacyi C.hojeskiego

na kanclerza w. k., i 1537, powoania go na biskupstwo kra-

kowskie, które tylko krótki ju czas, t. j. do swej w r. 1538

(11/3) zaszej mierci sj)rawowa. (idyby miniatury te powstay
w r. 1538, to niewtpliwie przedstawiby artysta kanclerza

w aparacie biskupim jak podkanclerzego Tomickiego w y-
inotach (tabl. XXVII). W czasie zatem midzy 1533—1537 po-

wsta powyszy Modliteii)nik. a zatem w tej samej epoce co

Ewamjeliarz (1534) i ijwutij (cz I. 1531 32).

Jeden wreszcie kodeks. To Msza Erazma Cioka w Bi-

bliotece publ. w Petersburgu, publikowany przez Dra Koper
w cennej jego pracy: Miniaiiry rkopisów polskiego pocho-

dzenia w Bibliotece publ. iv Petersburgu (Sprawozdania, T. YII,

szp. 562 571). Miniatury Msza ów zdobice: Król Dawid gra-

jcy na arfie (fig. 4), Chrystus w Ogrojcu (fig. 5), Chrystus

Zmartwychwstay (fig. 6), Narodzenie (fig. 8) i Apostoowie

(fig. 9) to niewtpliwie dziea miniaturzysty S. C. I tak Chry-

stus w Ogrojcu to typ zupenie pokrewny Clu'ystusowi w Ko-

ronacyi X. P. Maryi w Ewangeliarzu z r. 1534 *''), N. P. Maiwa

w Narodzeniu ma t sam okrg twarz, o wielkich ukach
brew, maych ustacli i dugich wosach, co Matka Najwitsza
w Ewangeliarzu (tabl. XXIX); w. Andrzej na miniaturze: Apo-

stoowie, przypomina przepysznie narysowan gow w. Jana

Chrzciciela na misie '^^). Wszystkie te postaci wykazuj oczy-

wicie, tak jak wyej wspomniane, Diirerowski wpyw ^^^).

Urwisty pagórek, sucy za to królowi Dawidowi, znany ju
nam z ywotów (.w. Jan, tabl. XXVHI), niektóre inicyay,

mianowicie owe ))zote w barwnych ramkacli, o tle barwnem
z floresami" ^^°) spotykamy take w Ewangeliarzu — i tak jak

we wszystkich opisanycli kodeksach widzielimy napisy lub

tabliczki z napisami, podobnie i w Mszide Cioka spotykamy
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si z nimi (karty 39 i 129). Tarcze z herbem Sulima E. Cioka
trzymane przez anioki przypominaj podobny motyw w Ewaii-

geliarzii. Odmienny jest natomiast ciarakter ornamentacyjny

ramek. Motywu kandelabrowego, jak tutaj, nie spotykamy

w powyszyci lvodeksaci. Jest to niewtpliwie wpyw bardziej

bezporedni renesansu woskiego, który w czasie, w którym

powsta kodeks, silniej, jako stosunkowo niedawno na pónoc
przybyy, oddziaywa musia na artyst, wyrosego w szkole

niemiecldej.

))Na pierwszej kai'cie kodeksu naszego napis Zauskiego:

Missale ad iisiim ecclesiae pol. 150i. Skd wzi Zauski —
pisze Dr Kopera (op. cit. szp. 562) — nie wiemw. Erazm Cio-

ek mianowany zosta w r. 1503 biskupem pockim, umar
za w r. 1522, kodeks zatem powysz}'^ powsta midzy rokiem

1503—1522, a sdz, e bliszym jest tej ostatniej daty, typy

bowiem, bai'dzo rozwinite, poki^ewne s bai^dzo miniatm'om

z Ewangeliarza z r. 1534, niektóre za motywa ornamenta-

cyjne (suche gazie jalvO ramki) przywodz na myl Przywilej

Opatowski z r. 1519, o którym osobno bdzie mowa w roz-

dziale traktujcym o stosunku Krzysztofa Szydlowieckiego do

sztuki.

Publikowane w cytowanej prac}^ Dra Kopery dalsze mi-

niatury z Mszau Cioka: Zesanie Ducha w. (fig. 7), Narodze-

nie (fig. 10) i iV. Panna z Dziecitkiem, wyszy niewtpliwie

z pracowni tego samego miniaturzysty, ale nie z jego rki *^^).

Skoczylimy przegld wanych dla nas kodeksów illu-

minowanych; zadajmy sobie teraz i)ytanie, jaki artysta ukrywa
si pod owym monogramem S. C, z którego rki, wzgldnie
z jego warsztatu wyszed ten cay szereg miniatur: Mszau
Cioka (okoo 1520), Modlitewników Zygmunta I i Bony (1524),

ywotów (cz I, 1531—32), Eumngeliarza z r. 1534 i z tej

samej mniej wicej epoki: Pontyfikatu i Ordo in feria uinta,

wreszcie Modlitewnika Chojeskiego z lat 1533—37?

X. Polkowski w Katalogu rkopisów Biblioteki kapitulnej

w Krakowie twierdzi, e autorem Libri Eucmgeliorum (Ewan-
geliarza) z r. 153^f jest Stanisaw Górski, seki^etarz Tomickiego,

w ))inwentarzu(( bowiem »kocielnym« z r. 1563 czytamy na
kaixie 30, e kodeks powyszy by pulchre mami V. D. Stan.
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Górski scriptus ^^*), e do niego zatem odnosi siq monogram
S. G., jakim si artysta w EumngcUnrzu podpisa.

Woliec faktu, e na ostatniej karcie Enmiujdiarza czy-

tamy S. C. a nie vS. G., dalsza i)olemika jest bezprzedmiotow.

Przypuciwszy jednak nawet, e jest S. G., to zapiska inwen-

tarza z r. L')()3, e Stan. Górski kodeks ów ))wasn rk pi-

knie napisa«, nie mogaby nic innego oznacza, jak, e Górski

by autorem tekstu a nie miniatur, podobnie jak braciszek

Jan, Augustyanin, zaznaczy na Graduale, e go scripsit ^^^),

podczas gdy autorem miniatur jego l)y monogramista A. P.

Lihellum Bcncdictiomun et indumentornm byo równie pisane

rk Stanisawa Górskiego (mann Stan. G. in pargameno scri-

ptum) — jak to zawiadcza sam Tomicki w swoim testamen-

cie ^^*), który sporzdzi biskup w obecnoci szeregu wiadków,
praesentibns . . . et Stanislao Górski, Canonico Plocense, Notario

pablico, qui hoc Testamentu m s c r i p s i t et ohsignait *^^).

Górski zatem, który pisa testament, który pisa Libelluni

Benedictionum etc, jest, jak wiadomo, autorem cennego zbioru

Acta Tomiciana, ae o Górskim m i n i a t u r z y c i e nie wiemy
nic. Nie wspomina o nim — jako o illuminatorze — ani razu

Tomicki, w którego istaci spotykamy si natomiast z nazwi-

skiem istotnie malarza — jak zaraz zoljaczymy — inne

za róda milcz równie o St. Górskim, artycie.

Wspomnielimy wyej, e fundatorem Ewangeliarza, Pon-

tyfikatu, kodeksu Ordo in feria uinta i ywotów by Piotr

Tomicki. Wiemy nastpnie, e w usugacli tego biskupa sta

brat Stanisaw z Mogiy, na którego przed laty jeszcze

zwróciem uwag Komisyi liist. sztuki ^'^^). Wyraziem wówczas
przypuszczenie, e autorem malowa w kaplicy Tomickiego

w katedrze wawelskiej by moe ten sam frater Stanislans de

Mogia, który, jak z listu biskupa Piotra do Stanisawa Borka

(z 20/7 1533) wiemy **^), odebra polecenie od Tomickiego wy-
konania malowanego wzoru z herbem Lodzia, potrzebnego do

ornamentyki kraty, zamówionej przeze u Hansa Yischera

w Norymberdze ^**). A zamówienie owe odebra brat Stani-
saw dlatego, poniewa ))maluje lepiej i pikniej ni
którykolwiek malarzw, nam Ule ea (arma) melius et

pulchrius, quam quivis alter pictor depingere solet^^^). Temu
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samemu artycie powierzy fomicki w dwa lata póniej p o-

1 i c h r o m i wotów woskowych, wasn jego posta wyobra-

ajcyci, imaginem hanc siii cciram, corporis hoc siii cereiim

simiilachriim, jakie hisl^up krakowski, powstawszy z obonej
clioroby, zoy w Czstociowie i u grobu w. Stanisawa

Szczepanowskiego w katedrze wawelskiej ^^°).

Podolina polichromia nie Ijya rzecz atw i nie powie-

rzano jej te komukolwiek. W znakomitej swej pracy, Geschi-

chte der Portrdtplasik in Wachs^^^), wykaza Juliusz Sclilosser,

jak bardzo i ludziom Odrodzenia zaleao na tem, aby por-

trety icli woskowe, nieraz naturalnej wielkoci, skadane bd
jako ex vota w kocioach, l)d wykonywane do obrzdów
pogrzebowych, oddaway o ile monoci jak najwierniej

rysy ywych czy ju zmarycli i e nie aowano pienidzy,

aby wykonanie tych figur wosl^owych oraz icli policliromi

powierzy znakomitym artystom, .leli wic taki mistrz jak

F r a n c o i s C 1 o u e t modelowa i polichromowa posta wo-

skow zmarego Franciszka P'^), to powierzenie podobnej

roboty bratu S t a n i s 1 a w o w i nie tylko mu nie uwacza,

lecz owszem wiadczy o wielkiej jego wartoci jako artysty,

jeli czowiek tego smaku i kultury, co Tomicki, kae mu ow
polichi^omi wykona, podniósszy ju (jak widzielimy) przy

innej sposobnoci, wybitne jego zalety artystyczne. wByle rzecz

bya pikn i trwa— mniejsza o pienidze«, to zasada, jak
si Tomicki kierowa przy zamawianiu u Padovan'a cyboryum
marmurowego dla katedry krakowskiej ^^^) — jakeby zatem

przypuci mona, eby ten sam wytworny mecenas zadowoli

si by polichromi, nie stojc na bardzo wysokiej artysty-

cznej wyynie, zwaszcza, e cliodzio tu o spenienie uoiim,

które po cikiej chorobie zoy jako wyraz gorcej swej

wdzicznoci w Sanktuaryum Królowej Korony Polskiej

i u grobu w. Biskupa-Mczennika.

Jeli wic Tomicki w latach 1533 i 1535 tak bardzo

podnosi swego malarza, brata Stanisawa z Mogiy, i powierza

mu malarskie prace, to nasuwa si sam przez si domys, e
temu samemu aiiycie, który by zapewne autorem piknej,

malarskiej dekoracyi na sklepieniu biblioteki klasztornej w Mo-
gile '^^), dekoracyi, jak to zauway M. Sol<oowski ^^% o cha-
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rakterze malarstwa miniaturowego, powierzy! równie Piotr

Tomicki illuminowanie fundowanych przez si kodeksów:

ywotów : Ud l')31— 133'2. Kwangcliarza z r. 153'i, Ponhjfikahi

i Ordinis iii fcria iiinla z teje samej mniej wicej epoki.

Domys za mój — w czci przynajmniej — znalaz potwier-

dzenie w nasti)ujcej zapisce, jak znalazem w Diariiim cii-

Jiisddjn domcstici Petri Tomicki Episc. Crac. (w Moniiin. Pol.

his. V, str. 900): ?i octobris 1533 Frater Stanisaiis libru(m)

cuangelii in mamim imposuit. Oczywicie, e mowa tutaj

o bracie Stanisawie z Mogiy, który w tyme samym roku

malowa dla Tomickiego ów herb I.odzia, i o tym sam}m
Liber Eimngeliorum (Ewangeliarzu), na którego ostatniej kar-

cie pooy malarz S. C. dat: 1534. By to zatem rok uko-
czenia dziea, podczas gdy wwzi si do niego(( (mamim im-

posuit) 24 padziernika 1533 roku. Nad kodeksem tym praco-

wa co najmniej kilka miesicy, przez czas zatem, zwaywszy
wielk ilo zdobicych go miniatur, niezbyt dugi.

Frater Stanislaiis de Mogia jest tedy autorem przepik-

nych miniatur Ewangeliarzu, na którego ostatniej karcie umie-

ci monogram swój S. C. Pytanie jednak naprzód, czy by
on istotnie wbraciszkiemw ? Ze go tak zwie w listach swych
Tomicki a w pamitniku swym suga jego, z tego nie wy-
nika, eby by tylko »klasztornym braciszkiem«. Gdyby nim
by istotnie, to zwanoby go frater coiwersiis '^^), dla odró-
nienia od frater, którego to ostatniego tytuu uywali wów-
czas bardzo czsto, w dowód pokory, ksia i ojcowie za-

konni. Tak opat mogilski, Erazm (>ioek upamitni kaza na-

pisem na sklepieniu tamtejszej biblioteki klasztornej w r. 1538,

e malowania pokiywajce je wykona poleci on, frater. .

.

fratribiis sius ad iitilitatem. A prowincya zakonu 00. Domi-
nikanów, Sacre theologie Professor, Johannes Antonij, równie
jako frater udzieli imprimatiir ksieczce o naboestwie ró-

acowem "^). Móg zatem i Ojciec Stanisaw z Mogiy
zwianym by ))braciszkiem«, za ksidza równie uwaa go

M. Sokoowski, zwic go ))k a p e 1 a n e m z Mogi y(( "*). Za

jego charakterem ksidza mszalnego przemawia wreszcie —
jak sdz— jedna jeszcze okoliczno. Oto, jak zaznaczylimy

ju, do Modlitewnika londyskiego Zygmunta I doczony jest
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t. zw. CJipciis spiritiialis, w którym nieznany autor zwraca si(^

do króla, jako do pogromcy Tatarów i Moskw}', ofiarujc

mu w darze Modlitewnik. Clipeiim spiritimlem za — sdz —
nie omieliby si pisa do króla jaki nieznany wbraciszek

klasztorny*, lecz tylko ksidz, z pokor zakonn nie wy-
mieniajc swego kapaskiego charakteru, tak jak swe nazwi-

sko kryjc pod liteiami S. C. Zdaje si l)owiem nie ulega

wtpliwoci, e autor owej odezwy do króla i autor miniatur

tene sam kodeks zdobicych, s jedn i t sam osob, ofia-

rujc Modlitewnik w darze królowi.

Jakie funkcye sprawowa brat Stanisaw w klasztorze

mogilskim? By zapewne czas jaki kapelanem (jak go

nazywa Sokoowski), ale byl zapewne take owym przeorem
Stanislaus, którego wspomina kronika klasztoru w Mogile ^^®),

a który to S t a n i s a w, Iv r a k o w i a n i n , zosta póniej we-

zwany na opata szczerzyckiego ^^°). C.ó naturalniejszego, jak

eby godno ta dostaa si cenionemu artycie, protegowa-

nemu przez biskupa krakowskiego, w którego obrbie dyece-

zyi lea klasztor mogilski i którego yczenie pod tym wzgl-
dem wyraone (jeli wogóle byo potrzebnem) z pewnoci
szanowali ojcowie. »Brat Stanisaw" zatem, istotnie ksidz —
potem przeor, pochodzi z Krakowa i pod t liter C.

ukry swoje pochodzenie. Zwyke skrócenie na Cracouiensis

jest wprawdzie Crac, Cracou., zaznaczy jednak naley, e
tene sam malarz, w Ewangeliarzn Tomickiego, Cracouiensis

(Episcopus) skraca 11 razy przez C, gdzie cay napis ozna-

czony jest tylko j)ocztkowemi literami: P.(etrns) T.(omicius)

E.(piscopas) C.(racoviensis) V(icecancellai'iiis) R(eyni) — (kai'ty:

XIV, XVII, XXII, XXIII, XXXII, LXII, LXVI, LXXII, LXXV,
LXXVI, LXXXI). Zwa si wic Stanisawem z Krakowa, jak

Paolo Cagliari znany jest jako Yeronese, lub Giulio Pippi

jako Romano.
Reasumujc zatem rzecz, S. C, to Stanislaiis Cracouiensis,

frater de Mogia, autor jak ze róde wiemy — EuKingeliarza

z r, 1534. Poniewa za tym s a m y m m o n o g r a m e m pod-

pisa si na Zyuwtach arcybiskupów gnienieskich (I cz,
1531—32), na Pontyfikale i kodeksie Ordo in feria uinta (z lat

okoo 1534), dalej — jak widzielimy — na Modlitewnikach
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Zyjniuiita I i liony (z ir)2n, stad wniosek, e autorem tych

l)iciu kodeksów illuniinowanyeli hyl rówuw frdcr Sidiiishius.

Nieodaowanej pamici, mistrz mój czcigodny, Maryan

Sokoowski, widocznie w studyacii swoich nad malarstwem

miniaturowem w Polsce doszed — odnonie do wymienio-

nych na ostatku, dwóch Modlicwnikóio — do tego samego

wyniku, skoro brata Stanisawa, k a j) e 1 a n a z Mogi y

zwie ich autorem '^M. Na Modliciunikii (Ihojeskiego (l.')33

—

37) i Mszale K. Cioka (okoo 1520) niema wprawdzie mono-
gramu S. ('. — staralimy si jednak wyej wykaza, e i te

dwa kodeksy wyszy z pod rki wzgldnie z warsztatu minia-

turzysty S. C. ^^' ten sposób frater Sanislaus byljy zatem

autorem miniatur 8 kodeksów (iluminowanyci take cz-
ciowo przez jego pomocników), i)owstaych w atacli: okoo
1520—1537.

A teraz powi"ómy do punktu wyjcia naszego — odpo-

wiedzmy na pytanie, komu zawdzicza naley przepyszne,

miniaturowe portrety Szydowieckicli i inicy^ly Libri geneseos?

Zdawaoby si, e porównanie stylistyczne miniatur Lihri

geneseos z poprzednimi kodeksami illuminowanymi przedsta-

wia pewn trudno, a to z tego powodu, e treci przed-

stawie wymienionych kodeksów s sceny z Pisma witego
(z wyjtkiem kilku figur fundatorów), podczas gdy Liber ge-

neseos zawiera przewanie portrety. Podczas gdy ))kompono-

wane« sceny z Pisma w. oraz wystpujce w nici postaci

o pewnych, tradycyonalnych, w cigu wieków wyrobionych,

plastycznych typach, mimowoli skania mogy artyst do sza-

blonu, w pamitniku rodzinnym Szydowieckich mia da ich

portrety, a zatem oprze si na autopsyi. Mimo to jednak nie-

podobna nie zauway, e wspólny, bardzo charakteryst}czny

rys czy miniatury poprzednie z wizerunkami Szydowieckich.

Jest nim, podniesiona ju wyej, dno do indywidualizacyi.

.Test ona zupenie naturaln w portretach Lihri geneseos oraz

w fundatorach przedstawionych w kodeksach wspomnianych,

uderza jednak take w postaciach witych. W Liber geneseos

mamy tak, pen indywidualizmu posta w w. Barbarze na

portrecie Barbary Spytkowej (tabl. VI), pokrewn niezmiernie

z w. Maiy Magdalen w Ewangeliarzu (tig. 47). Obie twa-
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rzyczki o piknym owalu, o oczach duych, z pewn jakby

kokietery w lew stron zwróconych, wielkie uki brew, ma-

lekie usta, gowy za ich polcrywa podobny zupenie czepiec,

obie wreszcie w renesansowym stroju. w. Barbara wprawdzie

wicej szkicowo tral^towana, ale bo te na ])ortrecie Spytko-

wej gra tylko drugorzdn rol, podczas gdy w. Marya Ma-

gdalena jest sama dla siebie kompozycy. W pierwszej jest

niewtpliwie zapowied drugiej — w obu jednak ten sam

styl, autorem ich by jeden i ten sam artysta.

Przechodzc do szczegóów, podnie naley, e wspo-

mniane ju wyej przecicie w rodku dolnej wargi na por-

tretach Szydowieckich spotykamy równie na postaciach

w Hodzie iv. SUmisaiuowi z ijwoów (tabl. XXVII) i u anio-

ów w Ewangcliarzu (fig. 48). Piotr i Pawe Szydowieccy

(tabl. YIII i IX) maj ten sam cliarakter stylistyczny co Bóg

Ojciec w Trójcy Przenajw. w Ewangcliarzu (fol. XCIV), rka
za Zofii z I^leszowa (tabl. IV) podobna zupenie do rki

w. Wawrzyca w Ewcmgeliarzii (fol. CCXXI), chocia ta osta-

tnia wicej pobienie traktowana, jak niemniej do rki w. Ja-

kóba (fig. 45) w tyme kodeksie. Patronowie Szydowieckich

w Liber gcncscos maj znowu ten sam, szablonowy wicej,

charakter, co Apostoowie w Zesaniu Diiclia w. w Ewangc-

liarzu (fol. X(^IV) oraz anioowie na miniaturze londyskiej:

Zygmunt otrzymujcy Komuni w. z rk Chrystusa.

Szczegóy nastpnie stroju. Dwa acuchy na szyi Miko-

ajowej Szydowieckiej (tabl. XII), jeden z do wielkich, owal-

nych piercieni, drugi zoony z ogniw w ksztacie migdaa
i pereek (tabl. XII) s najzupeniej identyczne w rysunku

z dwoma acuciami, zdobicymi pier lu^zysztofa Szydo-
wieckiego na miniaturze w ywotach (tabl. XXVII). acuch
o wielkich zotych okach Krzysztofa na teje miniaturze jest

nadto identyczny z acucliem Barbary Spytkowej (tabl. VI)

oraz l^róla w Nadaniu herbu Odrow w Liber geneseos

(tabl. XXVI).

Arabeski zote wypeniajce czerwone to pendenti-

wów ramki Mikoajowej Szydowieclciej w Liber geneseos

(tabl. XII) maj ten sam stylistyczny charakter co arabeski,

w zujidnie podobny sposób uyte na Hodzie w. Stanisawowi
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z ywotów (tahl. XXVII). Xa miniaturach Lihri (jrncs. spoty-

kamy wreszcie — podobnie jak w po])rzechiich ko(k'ksach —
zote napisy aciskie o tym samym cliaiai<lerze majusknl,

wzgldnie kursywy.

Wykazane wyej stylistyczne analogie midzy miniaturami

Libri geneseos a i)oprzednich illuminowanych kodeksów i)rzy

wspólnym im wszystkim rysie, t. j. zalenoci od szkoy A. Dii-

rera a w pewnej mierze od tlandryjskiego malarstwa, i)ozwa-

laj, jak sdz, na wniosek, e i miniatury Libri (jeca, wyszy
z pod tej samej rki wzgldnie z tego samego warsztatu, co

opisane powyej, e zatem i ich autorem jest brat Stani-
saw z Mogi y.

Przed laty, . p. pro. M. Sokoowski zwróci |)ierwszy

na to uwag, e miniatury Lihri genes., ijwoów (i Przywileju

Opatowskiego) z jednego zapewne wyszy warsztatu, e dzie-

em s jednej, k r a k o w s k i e j szkoy illuminatorów '^^), za-

trudniajcej jednak cay szereg rozmaitego pokroju malarzy.

Ta wspólno stylistyczna odnosi si — jak staralimy si

wykaza —
i do innych kodeksów, jak Pontyfikat, Ordo in

feria uinta. Modlitewniki w Anglii i w Monacliium, Ewange-

liarz z r. 1534. Wyszy one wszystkie — jeli nie cakowicie

z pod rki Stanisawa z Mogi y, — to w kadym razie

z jego warsztatu, z jego szkoy, któr nazwijmy — jak j
póniej zwa M. Sokoowski — szko mogi 1 sk a *^^).

O ile dzi wiadomo — nie mielimy w Polsce w pierw-

szej poowie XVI wieku nie tylko lepszego, ale i równego

bratu Stanisawowi miniaturzysty; nic przeto natural-

niejszego, e do tego najwybitniejszego przedstawiciela ówcze-

snego miniaturowego malarstwa w Polsce zwróci si Mikoaj

Szydowiecki o wykonanie portretów Lihri geneseos, nic dzi-

wnego, e zwTÓci si do nadw^ornego malarza biskupa Tomi-

ckiego, którego z Szydowieckim i czya najywsza przyja,
do malarza, który )iskupa Piotra, lvi'zysztofa i Mikoaja Szy-

dów ieckich uwieczni na w^spólnej miniaturze w Hodzie w. Sta-

nisawowi (tabl. XXVII) z ywotów (cz I), powstaycli mi-
dzy r. 1531-2 t. j. w tym samym czasie co Liher genes.

Podobnej g a 1 e r y i p o r t r e t ó w w miniaturowej tech-

nice, jak w Liber geneseos, nie mamy nie tylko w I^olsce, ale
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i za granic. Wizerunki (do kolan) ksit Wiirtemberskich

(1265—1564), malowane na pergaminie bd w rónych bar-

wach, bd gran iii gran, ces. Muzeum dworskiego w Wiedniu,

pochodz z drugiej polo w y XVI w i e k u ^*'')
i s o wiele

twardsze w modelunku i wogóle stoj na niszym artysty-

cznym poziomie, jak niemniej portrety malowane na papierze:

Genealogie nnd ReschreUning aller der Khenenhiiller nnd Khe-

uenlmllerin wie anch zne wemh sie nnd wer sie zne ihnen

nerhenradt, dnrch Georgen Mosshammer (fol. z 52 miniaturami),

pochodzi zaledwie z okoo r. 1()25 ^^'').

Zabytek przeto nasz doniose ma znaczenie dla h i s t o-

ryi sztuki wogóle. Wany on take dla historyi naszej
ikonografii, wzbogacajc stosunkowo nieliczne portret}'^

przodków naszych na sztalugowych obrazach wotywnych i na

nagrobkach, jest wreszcie nie tylko wiadectwem wysokiego

smaku i kultury Mikoaja Szydowieckiego, ale czem wicej

jeszcze. Z kadej miniatury Libri geneseos odzywa si ch
fundatora przekazania i)otomkom swego imienia, wietnoci

swego rodu, pragnienie sawy, niemiertelnoci,
rys tak powszechny w caej Europie XVI w.; jest wic zatem

Liber geneseos i pomnikiem kultury Odrodzenia.
Oceniajc ten iIluminowany kodeks, fundacyi Mikoaja

Szydowieckiego, z tego potrójnego stanowiska, cieszy si
moemy, e powsta on w Polsce, i tem wicej si radowa,
e autorem jego jest — jak staralimy si wykaza — Polak,

Ki-akowianin, brat Stanisaw z Mogiy.
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ROZDZIA VII.

Siostry Krzysztofa Szydowieckiego: Katarzyna — Anna
Sobkowa — Elbieta Zborowska Barbara, ona Spytka,

pana na Sulborowicach Wolska.

W galeryi miniaturowych portretów Libii yciwseos nic

znajdujemy ani jednej z dziewiciu córek Stanisawa Szydo-
wieckiego. Moe niektóre z nici zmary w dziecistwie i dla-

tego gucio o nich w rodzinnym pamitniku, o kilku jednak

wiemy, e wyszy za m, trzy nawet l^ardzo dobrze, jeli nie

wietnie, a mimo to prawie wzmianki ^) o nich w Liber ge-

neseos nie znachodzimy. Mona jednak gdzieindziej znale
wiadomoci o siostracli Icanclerza Szydowieckiego.

O jedynej córce Stanisawa Szydowieckiego z pierw-

szego maestwa, Katarzynie, doszed nas tylko ten szczegó,

e (prawdopodobnie w r. 1473) wysza za m za Stanisawa
z Grocholic, w roku tym bowiem kwituje ojca z odbioru po-

sagu ^).

Troch wicej danych mamy o córkach Stanisawa z dru-

giej jego ony, Zofii z Pleszowa. Jedna z nich, Anna, bya
od r. 1503 ^) on rzdcy Gogowskiego królewicza Zygmunta,
Wojciecha Sobka von Saul^), waciciela zamku i miasta Hirn-

stein ^), który, zostawszy nastpnie starost opawskim, tytuo-

wa si w aktach niemieckich: Albrecht Sobk von Sciiil auf
Hirnstein (w innych aktach: uff Herrenstadt% in Hernstad'').

Z cennej publikacyi Wierzbowskiego, Matriciilariiiu Regiii
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Pnloniae Siiindrid, dowiadujemy sic, e ów Albert de Siilewo

et Wiisossy ^) otrzyma 21 liite<);o 1507 r. »za zasugi« wie
Predmost w ksistwie opawskiem na wasno dziedziczn^),

a w kilkanacie dni póniej (5 marca) myn, zwany »papie-

rowy« (papi/rowi), pooony pod miastem Opaw ^°). W tym
samym roku wreszcie (24/4) uwalnia król trzy any lece na

przedmieciu Opawy, do Sobka nalece, od »wszelkich robót

i danin« ").

W r. 1510 (7/1) potwierdza król Zygmunt Stary na j)rob
])ana starosty opawskiego przywilej brata swego, króla w-
gierskiego i czeskiego, ^^4adyslawa, uwalniajcy dom jego

i an pola, nabyte przeze na przedmieciu Opawy, od wszel-

kich danin '^).

Dziki asce królewskiej (i niewtpliwie przy poparciu

szwagra swego, Krzysztofa Szydowieckiego), a moe i wasn
zapobiegliwoci, doszed Albert Sobek do majtku, z tego

samego róda bowiem dowiadujemy si, e w r. 1507 (17/2)

darowa onie swej, Annie, dom t. zw\ ))Sokoowskiego« z przy-

legociami, pooony zdaje si w Opawie ^^), jak niemniej

myn zwany papijrowi] '^), oraz czynsz 10 grzywien na domu
nalecym niegdy do niejakiego Hawranow^skiego '''). Sobek

znowu odwzajemnia si królewiczowi nie tylko wiern sub,
ale i darami, przysyajc czsto zwierzyn na stó swego pana

(Pawiski, Mode lata Zycjmiinta Starego, 161).

Druga siostra, Elbieta, jeszcze za ycia rodziców wysza
za Andrzeja z Rytwian Zborowskiego *^), dzierw^c starostwa

odolanowskiego i miaa z nim córk ^'') oraz trzecli synów,

z których dwaj stali si póniej gonymi: Piotr, a zwaszcza

Marcin, w kocu kasztelan krakowski. Musiaa to by niewia-

sta niemaych zalet i zacnoci, jeli król Zygmunt powierzy

jej obowizki jednej z dwóch ochmistrzy córek swoich, Ja-

dwigi i Anny, zrodzonyci z Barbary Zapolyi *^).

Po mierci za rodziców, w pierwszych latach XVI w.^^)

trzecia córka Stanisawa Szydowieckiego i Zofii z Pleszowa,

Barbara, poczya si wzem maeskim z Janem Spyt-

kiem, dziedzicem na Sulborowicach *°). Pochowan zostaa

wraz z matk i bratem Piotrem ow chórze po prawej rce('

kocioa w Szydowcu '*^).
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Szczupe równie wiadomoci posiadamy o czwartej

córce Stanisawa i Zofii (z I^lcszowa) Szydowiecl^icli.

Wiemy tylko to o niej, e wysza za Wosl^iet^o, iierni

abd, matlv za Ijya I^awa, k^asztelana socliaczewsl-ciego,

Ictórego potem wuj jego, lvrzysztof Szydowiecl^i, powoa
(obol. ony wasnej i zicia, ietmana rarnowsiiego) na opie-

Icuna dzieci swoicli ^''').

Oto wszystlvo, co zdoalimy zebra o wspomnianyci
cztereci córlvach Stanisawa Szydowieclviego i Zofii z Pe-
szowa, — o pozostayci za czterech milcz tak Liber geiwscos

jak i wszystkie inne, znane nam róda.
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ROZDZIA VIII.

Modo Krzysztofa Szydowieckiego.

1467—1506.

Fig. .>8. Przypuszczalny portret Zolii z (iodzi-
kowa i Pleszowa w modym wieku , matki

Krzysztofa Szydowieckiego.
(Ze zbiorów \V. hr. Zamoyskiego w Kórniku).

Krzysztof Szydowieeki,

który w roku 1467 ujrza

wiato dzienne, by ró-

wienikiem królewicza
Zygmunta Jagielloczyka,

a nadto, od pierwszego

swego dziecistwa a tene-

ris. lii (liiin iingiiiciiUs^),

hyl towarzyszem jego

nauk i zabaw.

Chowajc sie wraz z Zy-

gmuntem na dworze kró-

lewskim, in palaio paren-

is nostri charissimi ']£[k

pisze dalej Zygmunt —
nobis perpetiie serieiis

wpii et emitritiis *), ko-

rzysta zapewnie równie
z nauk Kallimacha, wy-
gnaca rzymskiego, przy-

byego w roku 1471 na

dwór Kazimierza Jagiel-

loczyka.

163 11-



I dlatego moe nie bdzie zbyt wielk miaoci przy-

puci, e i do jego modej duszy docieray wpywy huma-

nisty z San Gemignano i e on go zapozna z kultur staro-

ytn i z acin. W latach tych zakosztowa zapewne Sallu-

styusa, Liviusa, Cicerona, Curtiusa i Justyna, których przywióz

ze sob Dugosz, wracajc pi^zez ^Yochy z pielgrzymki do

Ziemi witej '). Wtedy moe zapozna si równie ze syn-

nym kodeksem listów Eneasza Silriusa, który umylnie prze-

pisywany dla Dugosza przez czas pobytu jego w Jerozolimie,

wraz z autorami rzymskimi przyby do Krakowa*).

Jeli za tlodamy, e inteligencya i zdolnoci modego
Ki'zysztofa byy podobno istotnie wietne ^), to tem atwiej

zrozumiemy, jak chciwie ten pojtny i wraliwy umys wcha-
nia! w siebie nauki mistrza i jego pogldami si przejmowa.

Wród królewskich swych kolegów, z którymi wspólnie

wpi z jednego róda nauki« % wyrónia si atwoci pracy

i tak zdumiewajc pamici, e czego raz si nauczy, tego

ju nie zapomnia ''). Dziki tej wiernej pamici, atwo mu
byo w dyspucie zmiesza przeciwnika *), którego zarzuty

zawsze liy zbi gotów bogatym zasobem argumentów, cytat,

bodaj dykteryjek.

O tem, gdzie odbywa wysze studya, nic zgoa nie

wiemy. W Album Stiidiosoriim Unii). Crac, które zapisao

imiona braci Krzysztofa, niema o nim adnej wzmianki. Mil-

czy take pod tym wzgldem Liber geneseos i inne znane

nam wspóczesne róda. Zdaje si zatem, e wyksztacenia

naukowego w cisem tego sowa znaczeniu nie odebra, o czem
zreszt wiadcz wasne jego sowa: ego magis sum ex puero

uersatus in aulis regum et inter arma, uam inter libros ^), —
jak niemniej pocztek polskiej jego przemowy, jak w r. 1515,

po powrocie z kongresu wiedeskiego, dzikowa rektorowi

uniwersytetu krakowskiego, Andrzejowi Gurze, za przyjcie

mu przez wszechnic*®) zgotowane:

ma iako Polak a wyeczey w pulskyey rzeczy iiysz w -
czynskyey swyczayony (sic) etc. ^'). Studya wysze zastpiy
mu tedy dwory i podróe, cige stosunki z caym szeregiem

ówczesnych literackich znakomitoci i z rozumnymi mami
stanu, wrodzona za intelektualna i artystyczna ciekawo,
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Tabl. XXX.

Wiede. Muzeum dworskie.

Kazimierz Jagielloczyk i jego ona Elbieta.

z drzewa genealogiczueao ces. Maksymiliana I.





- . —J|^JiMt«il»K--»*»»»<iJ»l<IC
_ ,__„;^wtrt<i»«j.»<ff<pJ'^KTjiito»M<!»!>w i rii*1 liliiwyr

jfhiliiMwliii—li I ii*iilw I if»i>inin~' "1 ^^J.iJ ' irrwi

y>A iwlii<wyi"»|i 'i|i'M i.»iniMm^r mrm-tttm'
' au2a j 0190 '-' *—- 14.

Fig'. 59. Widok Krakown. Z kroniki Hniiiiaiui Scliedla.

karmiona a nazbyt obficie w czasie licznych, póniejszycli

po szerokim wiecie poselstw, dopeniy reszty i day mu to,

co innym daj wieloletnie nauki, a bez wtpienia i wicej:

gbszy na rzeczy i ludzi pogld z europejsk zczony ogad.
W dwudziestym szóstym mniej wicej — roku ycia

wyrusza Ki^zysztof Szydowiecki w pielgrzymk do Ziemi

witej '^), militiae ac itineri hiernsolomiaiw se accin.iit (Liber

geneseos), z których to sów wnioskowa naley, e przystpi

zarazem do zgromadzenia wieckiego wRycerzy Grobu wi-
tego jerozolimskiego(( i pasowany na rycerza w kociele Grobu

witego, otrzyma prawo noszenia owego krzya t. zw. Got-

fryda de Bouilon, który widzimy na ex libris przyszego kan-

clerza (fig. 131) oraz na druku krakowskim Yietora (tabl.

XXXI) '3).

Jeli istotnie jak twierdzi Biedenfeld") — order

))w. Katarz}Tiy (Aleksandr.) z góry S}Tiai« otrzymywali jedy-

nie ci chrzecijanie, którzy pielgrzymk do grobu w. Kata-

rzyny na Synai sami odbyli, w takim razie przypuci naley.

165



e wracajc z Jerozolimy, odwiedzi take Krzysztof Szydo-

wiecki grób owej witej, ol)ok l)owieni krzya jerozolim-

skiego wida na drukach wspomnianych i godo pielgrzymów

na Synai, t. j. do poowy urwane, zbate koo, j)rzeszyte krwa-

wym mieczem.

Niestety, w adnem sowie IJbri (jcncscos nie mona wy-

czyta wraenia, jakie pielgrzymka jerozolimska na nim wy-

wara, pamitnik rodzinny ogólnikowo tylko napomyka, e
odby j z »wielk chwa«, e wróciwszy do domu, sta si

ju wicej znany (ccirbrior), a cliocia równie milczy ródo
to o powrotnej drodze Krzysztofa z Jerozolimy, to jednak

omielamy si i)()stawi hypotez, e podobnie jak Dugosz

(w r. 1450), tak i Krzysztof z powrotem o Rzym zawadzi,

Liber gencseos bowiem mówi, e rediens n Sepiilchro Domi-

nico (liploinad et iudnUfcnims (iiuduor cl iginti cardiiuduim

cidciu iemplo (w Szydowcu) (didit. w Rzymie za tylko spo-

tka móg 21 kardynaów i wyjedna za ich porednictwem

ws|)omniane odpusty.

Kiedy znalaz si znowu w kraju, obj zapewne dawne
swoje i mile ()l)()wizki towarzysza królewicza Zygmunta.

^^' kadym razie prze-

bywa ju z pocztkiem

1493 r. na jego dwo-

rze '^), skd te w czer-

wcu — jak si zdaje ^

tego roku jedzi na

|)ogrze]) ojca swego.

Dziao si to ju po

zgonie króla Kazimie-

iza. Na tronie polskim

zasiad popierany go-

lco ])rzez matk syn

jej umiowany Jan 01-

)iacil, na litewskim

za Aleksander, jeszcze

przed t elekcy wiel-

kim ksiciem obrany.
Vig. 60. Medal z popiersiem Kalli macha. x-'* ii"^ i "i^"^
(Muzeum ks. Czarloryskich w Krakowie). NajUlodszy Z braCl r ry-
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Tabl, XXXI.

Herb Odrow ze smokiem; u góry ordery: w. Grobu
Jerozolimskiego i w. Katarzyny Aleks,

z drnka krak. Yietora z r. 1525.

'{Spraw. Kom. hist. saUtki w P.)





(leryk. Jako l)iskii|) kiakowski a naslpiiic airyl)iskii|) gnie-
nieski, zajmowa samoistne i wietne stanowisko, któremu
niebawem nowego blasku dodaa kardynalska purpura. '1 ylko

dwudziestopicioletni, dny pracy i czynu Zyi,miunt, pozo-
stawa naprawd panem >»l)ez ziemi«.

Fig. 61. Król Aleksander.
Drzeworyt ze Safufótc askiego s r. lóOH (Miisemn Polskie).

.lego caem zaopatrzeniem byo 8.000 zotych rocznej

pensyi, wyznaczonej mu przez Olbrachta, i jeszcze l^rzywo

spogldali na ni panowie polscy ''), upatrujc w niem ni-

czem nieusprawiedliwiony ciar dla skarbu Ivorony, skoro

Litwa bya waciwem dziedzictwem .lagiellonów. Tam te
powinien byl Zygmunt upomnie si o udzia w spucinie.
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Rozpoczto tedy rokowania z Aleksandrem. Podjli je

najpierw Fryderyk i matka Elbieta, j)rzyczy si do nich

nastpnie sam Zygmunt, który w r. 1496 wysa na Litw
Krzysztofa Szydowieckiego'^), podówczas dworzanina królew-

skiego ^^), z listem do brata, proszc o wyznaczenie udziel-

nego ksistwa w litewskiej ojcowinie, prawdopodobnie Kijowa

z przylegymi powiatami. daniem Zygmunta Aleksander nie

mao si przerazi; obawiajc si zbrojnego wtargnicia Zyg-

munta w granice IJtwy, pisze pod wpywem tego przestrachu

listy do matki, do króla, do kardynaa, skaic si na ))po-

gróki" modszego brata ^°). Matka i bracia wezwali Zygmunta

do usprawiedliwienia si^') i dopiero okazana kopia listu,

wrczonego Aleksandrowi przez Szydowieckiego, przekonaa

rodzin królewsk, jak bezpodstawnemi byy obawy Aleksan-

dra*^). Za to mylano podobno zaopatrzy Zygmunta w Mo-
dawii i to bodaj by cel gówny wyprawy Jana Olbrachta.

Wyruszy na ni wraz z królem Zygmunt, klska jednak

w lasach bukowiskich rozwiaa znowu nadzieje królewicza.

W takim stanie ducha, zdaje si, e Zygmunt rad bardzo

przyj zaproszenie do Wgier brata swojego, króla Wady-
sawa.

W kilka miesicy zatem po tej nieszczsnej wyprawie,

udaje si Zygmunt (1498 r.) do Budzynia. A przy jego boku

widzimy znowu Ivrzysztofa Szydowieckiego, od r. 1497 pod-

stolego ziemi krakowskiej *^), powoanego przez królewicza

na ochmistrza nowego swojego dworu ^*).

Z t chwil rozpocza si dla K.rzysztofa prawdziwa tu-

aczka z miejsca na miejsce, która przez lat om cign si

miaa.

Dwudziestego grudnia 1498 r. stan Zygmunt ze swym
dworem w Budzyniu, gdzie przez lat trzy y mia — jak

pisze Decius — splemUde, gdzie spdzi najszczliwsze moe
lata swej modoci.

Czy i vrzysztof Szydowiecki? Sdzimy, e i on zalicza

musia lata te do najswojodniejszych w swojem yciu, gdy
na jego barkach nie spoczywa jeszcze cay ogrom obowiz-
ków pastwowych, lecz zajcia jego ograniczay si na ogól-

nym nadzorze dworzan, dla których by wymagajcym ale
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Tal)l. XXXI[.

Lwów. Zbiory J. E. Leona hr. Piniskiego.

Królewicz Zygmunt.

Wspóczesny portret olejny na drzewie.





i sprawiedliwym, na iilrzyniywaiiiii poizadku na ksicym
dworcu, na tyj^odniowcj wreszcie kontroli ksi^ racluinkowycli,

które prowadzi bakaarz^"). W ciiwilacli wolnycli hyl Szydo-

wiecki nieodstpnym niemal towarzyszem swei^o pana, z któ-

rym zwiedza k.ocioy l)udzislvie i pamitki historyczne, i)rzy

bolvii którego znajdowa si równie, kiedy Lrólewicz odwie-

dza liiskupa Mikoaja Batorego w Wacowie, a w Ostrzyclio-

miu kardynaa Tomasza ^akacsa *'•). Ze wieckimi i)anami

spotyka si Ivrzysztof na dworze kióa Wadysawa, czy

w I^udzyniu, dokd kró czasem na duszy i)ol)yt przyl)ywa,

czy w Preszliurgu lu) w Tonej.

W rok po przyl)yciu do I^udzynia odstpuje król Wa-
dysaw Zygmuntowi ksistwo (iogowskie ^^). Zygmunt jednak

Fig. 62. Podpis Krzysztofa Szydlowieckiego w ksidze wydatków królewicza Zygmunta
w Budzyniu fPawiski, Mode Inta Zi/gmiinta Staref/oi.

zostaje w Budzyniu i std rzdzi swem maekiem pastew-
kiem przez Wojeiecia Sobka, szwagra (od r. 1503) I\Tzysztofa

Szydowiec^iego. Po mierci jednak Jana O^rachta (17 czerwca

1501 r.) i po obiorze Aeksandra na króa ^^), postanowiono na

dworze wgierskim, aby Zygmunt uda si do I^olski i we
wasnem oraz Wadysawa imieniu upomnia si o udzia

w ojcowinie, W ostatnicli dniach listopada, poegnawszy si
czue z bratem, a po drodze, w Ostrzycliomiu, z kardynaem
prymasem iakacsem, wyruszy Zygmunt do Krakowa, gdzie

stan 18-go grudnia i zaraz rozpocz z króem ukady. Co
byo ich treci i jaki przeiieg miay, opowiedzielimy

wyej ^^).

Przeniemy si wic teraz myl do Gogowa, dokd wy-
ruszy króewicz Zygmunt z kocem maja 1502 r. ^°).

Stopa dworu na gogowskim zamku nie l)ya tak wie-
tn jak za wgierskich czasów. Przyczyn tego skurczenia si
byy niezmiernie szczupe dochody z l^^sicycli dóbr a przy-
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tern król Aleksander nie niszezal si z zobowiza przyjtyeh

przez si na rzeez brata. Nie wic dziwnego, e królewicz

Zygmnnt znajdowa si nieraz w kopotach pieninych.

W tych przykrych chwilaci ratowa nieraz królewicza, oczy-

wicie na krótki czas tylko, wierny jego ochmistrz dw'orn,

ICrzysztof Szydowiecki, po kikakro wiksze kwoty poycza-

jc swojemn ])anii. Ksicy ocinnistrz przestrzega pilnie na

Fig. G3. iiatusz w Wrocawiu. Widok od zacliodu.

(\e.ie Pliot. des. A. O. Stei^litz — Berlin).

dworze adn i porzdku i std przyszo nui nieraz przykadnie

ukara winnycli, którzy jednak zawsze mu przyznawali, e
dziaa jako sprawiedliwy sdzia. T sprawiedliwoci umia
sobie wyrobi tak powag i mio dworaków, e chocia

go si wszyscy niezmiernie bali, )»tak, e dla rozrywki nawet

nikt wbrew jego woli za miasto wydali si nie mia ^'), nie

mniej go jednak szanowali i miowali ^^).
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A jakie hylo oloc/ciiic Ki/ys/lola ? 1 pod l\iii \\/i;Iciicni

byo o wiole i^orzej ni w l)iul/yiiiii. Na niiejseu, w (iogowie,

nie spotyka Krzysztof wylworiiyeli ksit Kocioa i iiinia-

iiislów, a jeli niedaleko we Wroeawin, dokd eo roku jedzi
z Zygmuntem, biorcym udzia w sejmie piowincyonalnym
jako ksi gogowski, a póniej Jako namiestnik królewski '^),

s|)otyka lskie zniemczone ksitka, lo icli hulaszcze i |)ija-

1 i-. liJ. Kalcdia w W i-,)cl;i\\ iii. Widok ud /aclmdii.

(Neiic l'liol. (u-s. A. (1. Sti-jilitz — Hcriin).

ckie towarzystwo nie zaste])owaIo z |)ewnoci Krzysztofowi

dworu Tomasza Hakacsa lul) kióla Wadysawa.
Na czasy te i)izypada zawarcie przyjani Krzysztofa

Szydowieckiego z ówczesnym kanclerzem kaixivnaa Fryde-

ryka Jagielloczyka, Piotrem Tomickim ^^), z którym go pó-
niej tak cise, serdeczne czy miay stosunki. Tomicki
przybywa 23-go lipca 1302 loku do (iogowa, ])rzvwoc od
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kardynaa jakie daiy ^''). Podejmu je go na koszt królewicza

Mikoaj Szydlowiecki^*^), poznaje si z Tomickim wówczas
i zaprzyjania I\j'zysztof a przeze i Zygmunt ^^). Z zblienia

tego wyrós póniej "gówny sztab kierowników polityki

przyszego króla polskiego« ^^).

Sn Krzysztof szczególniej miym by królewiczowi, skoro

ten zapewnia mu (2/X 1504) za zezwoleniem króla Aleksandra

»burgrabstwo w zamku krakowskim, pierwsze, jakie si otwo-

rzy przez cesy lub wskutek czyjej mierci i to jako doy-
wotne ^^). Pamita te Zygmunt i o kanclerzu swoim, Pawle

Szydowieckim. (idy z pocztkiem r. 1,504 król Wadysaw
))wyprawi do Polski i)osa na sejm w Piotrkowie, wówczas
pose ów w sekretnej legacyi j)rosi o prepozytur w. Flo-

ryana dla Pawa Szydowieckiego... a prosi imieniem króla,

królowej-matki, maonki Wadysawa i Zygmunta. Odpowied
bya odmowna, poniewa król przyrzek j ju "godnemu
mowi(( i nie mógby by tego odwoa, cliyba, e on sam
zrezygnuje na rzecz Szydowieckiego*'*). Prepozytiu"y tej, jak

wiemy, Pawe nie uzyska, natomiast w kilka miesicy póniej

(2/X 1504) król Aleksander przyrzek Zygmuntowi poparcie

swe dla kanclerza jego Pawa na prepozytur w katedrze

poznaskiej *').

Co roku take bywa Krzysztof Szydowiecki z Zygmun-
tem w Krakowie; raz w styczniu 1503 r. jad odwiedzi cho-

rego kardynaa Fryderyka, który niebawem umar (w maixu
1503 r.), w dwa lata póniej, w sierpniu, s znowu na po-

grzebie ))matki królów«.

Nie zapomina jednak Zygmunt i o umiowanym swym
najstarszym l)racie Wadysawie. We wrzeniu jedzie, a z nim
naturalnie jego ochmistrz Szydowiecki, na lub Wadysawa
z Ann, córk Gastona de Foix. Na zamku w Budzyniu huczne

wesele, wietne zabawy, na których dawnych swych spotykaj

znajomych i przyjació i na chwil choby w wykwintniej-

szym poyj wiecie...

I tak zeszo sze at królewiczowi i towarzyszowi jego

Krzysztofowi na lsku.
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ROZDZIA IX.

Pocztki suby publicznej Krzysztofa Szydowieckiego.

1506-1514.

W drodze na Litw, do cliorego króla Aleksandra, w Bo-
niu ^), 17 sierpnia 15()(i r. obchodzi ki'ólewicz Zygmunt m'o-

czystem Te Deiim zwycistwo pod Keckiem nad Tatarami

odniesione, a ju w dwa dni })otem król Aleksander, który

w lipcu zaniemóg, 19 sierpnia 1506 r., umar w Cirodnie.

Po uroczystociach pogrzebowyci, w miesicu padzier-

niku tame odbytych, przystpia Litwa do obioru Wielkiego

ksicia. Dwudziestego padziernika wy)rano jednomylnie

Zygmunta, okoo wyl^oru którego nie mao zasuy si mia
Krzysztof.

»Wtedy, kiedy król Zygmunt wyniesiony zosta na stolec

W. ksistwa litewskiego, dokonao si to — mówi Liber gene-

seos — jedynie za inicyatyw Kj'Z3"sztofa, jego potem i czu-

waniem«. Jak on wówczas odegra rol, nie wiemy, nie ulega

jednak wtpliwoci, e Szydowiecki, ten rówienik Zygmunta
i towarzysz jego od lat najmodszych, i w tej doniosej ciwili

odda wszystkie swe siy i wpywy na usugi swego pana ^).

Ósmego grudnia, w Piotrkowie, dokonano elekcyi Zygmunta

na króla polskiego ^), 24 stycznia za 1507 r. prymas Andrzej

Boryszewski namaci go uroczycie na króla w katedi'ze

wawelskiej.

Podobnie jak ongi na lsku, rozpocz Zygmunt swe

rzdy od ogólnej restauracyi. Ratowa trzeba byo wyniszczony
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skarb, zastawione królewskie dol)ra przy pomocy Bonera po-

wykiipywa, zalegle wypaci ody, naprawi wreszcie cho
troch królewski zamek. Pilno mu byo równie zabezpieczy

si od ^^'oocllów, do których wysya przybyego na korona-

cy wgierskiego posa, Taleckiego, majcego imieniem obu

królów od Bogdana przysig odebra. Z Wgrami, z których

wadc tak serdeczne czyy Zygmunta wzy, pragnie odno-

wi prz}Tnierze, powierzajc 16/IV 1507 t misy Janowi a-
skiemu, kanclerzowi w. k., Janowd Lubraskiemu, biskupowi

poznaskiemu, Stanisawowi z (<hodcza, marszakowi w. k.,

i druhowi swemu od lat najmodszych, podskarbiemu nadwor-

nemu i ju starocie sieradzkiemu, Ki'zysztofowi Szydowie-

ckiemu*). Od zaszczytnego tego poselstwa nie chcia sn król

wycza tego, który lat ju tyle ochotneni sercem wiern
przy nim j)eni sub i usug mu nie mao odda.

Jedzie wic Krzysztof Szydowiecki z trzema dostojni-

kami pastwa do tych Wgier, w których, rzec mona, naj-

swol)odniejsze spdzi lata, wiele si nauczy, serdeczn pozy-

ska sympaty króla Wadysawa, l<^tórej za lat kilka znako-

mity otrzyma dowód. Jedzie po raz pierwszy od wZygmunta

Starego" w poselstwie, jeli jeszcze nie w roli negocyatora

i mówcy, ])() byli inni starsi, którzy zadanie to speni mieli,

w kadym jednak razie w cliarakterze doradcy, doskonale

znajcego kraj, ludzi i stosunki.

Sam za uczy si przy tem i)olitycznego i dyplomaty-

cznego rzemiosa, któremu ca sw przyszo mia powici
i ycie niemal cae spdzi na ])odróach do zagranicznych

dworów, aby na nicli agodzi spory, zawizywa przymierza

lub te króla by dziewosbem.
Kilka miesicy zeszo mu na Wgrzecli zapewne mile, bo

w gronie dawnycli, ])rzyjaznycli nni twarzy, a i z korzyci
dla kraju, z którym Wgrzy zawarli przymierze. W sierpniu

1507 r. wyruszaj z powrotem, udajc si ze sprawozdaniem

do króla, do WMlna, gdzie staj 29 sierpnia ^).

Tymczasem wybuchy na Litwie rk Gliskiego siane

buntownicze rozruchy, wspomagane czynnie przez moskiew-
skiego kniazia. Król wysa na I^itw wojsko pod dowództwem
Mikoaja z Dbrowicy Firleja, sam za I maja 1508 r. wyrusza
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tame, przy i)okii swoim majc kanclerza w. k., .lana askiego,

podkanclerzego Macieja Drzewickiego, biskupa przemyskiego,

i podkomorzego nadwornego i starost gostyskiego, Krzy-

sztofa Szydowieckiego, któremu 2.") maja tego roku nada
król »dla pooonych zasug« godno ])odkomorzego ziemi

Fig. 6ó. Broiizowy biust ces. Maksymilian;! I.

(Ces. Muz. N'afl\v. w Wiedniu).

krakowskiej, oprónion przez .mier brata jego, Piotra ^).

Zaledwie Ivrzysztof Szydowiecki wróci ze smoleskiej wy-
prawy, do nowej przyszo mu si gotowa drogi.

Wskutek usilnych prób senatu podczas sejmu walnego

w Piotrkowie, a])y król duej nie zwleka z o)raniem sobie

175



towarzyszki ycia i zapewni pastwu nastpc, postanawia

Zygmunt wysa do lisicia meIvemburslviego poselstwo

z prob o rlv córl^i jego Katarzyny '). Misy t powierzy
l^ról askiemu, kanclerzowi w. k., koadjutorowi arcybiskupstwa

gnienieskiego, Janowi Lubraskiemu i Krzysztofowi Szydo-
wieckiemu, posunitemu tymczasem na godno podkomorzego
koronnego ^).

I gdy ju w czerwcu 1509 r. poselstwo wyruszy miao
w drog, nagle je król odwoa. Powodem raptownej zmiany

decyzyi królewskiej bya inwazya wooska na Ru i Podole^),

wobec której odoy Zygmunt na póniej matrymonialne pro-

jekta i czemprdzej sam si na wschód wybra, "podejmujc
walk z prawdziw niechci z clirzecijaskim i ssiednim

narodem « ^°).

A jakie byy roku tego sprawy publiczne, w których

bra udzia Krzysztof Szydowiecki, mianowany po mierci

brata swego przwodniego, Jakóba"), kasztelanem sandomier-

skim? i*)

Byy pene doniosoci, nie danem mu byo jednak z in-

nymi kolegami w urzdzie, doprowadzi ich do koca.
Mamy na myli w synny zjazd wysanników Zygmunta

i Krzyaków, który |)izy wspóudziale posów cesarza Maksy-

miliana, króla Wadysawa, stanów i elektorów niemieckich

obradowa w Poznaniu od poowy czerwca do 22 lipca "),

dla nakonienia wielkiego mistrza i zakonu do wypenienia

warunków toruskiego pokoju.

Na zjazd ten przeznaczy król i Krzysztofa Szydowie-

ckiego, póniej jednak powoa Zygmunt na jego miejsce

ks. Zymunta Targowickiego ^^), Dra praw, moe dlatego, aby

poselstwu swojemu doda do porady w zawiych niektórycli

punktach rozrachunków z Krzyakami, jednego tgiego praw-

nika wicej.

Zjazd -~~ jak wiadomo — nie zici pokadanycli w nim
nadziei, przyczyniwszy si tylko do tem wikszego rozgory-

czenia króla i Polski do Zakonu, z którym ostateczny obra-

chunek a w 15 lat |)óniej mia si zakoczy — liodem na

rynku krakowskim.

Rok 1510 stanowczo niemie przynosi Zygmuntowi wieci.

176



Zaledwie zapomnie iiióii;! l)yl król o pierwszeni przvkiem

rozczarowaniu po zjedzie ])oznaskini, alici znowu, w listo-

padzie, ku wielkiemu swemu zdziwieniu dowiaduje sit^, e
Wrocawczycy, za |)ozwoleniem króla Wadysawa, usilne

czyni starania, aby w porozumieniu z mar<^ral)ia brandenbur-

skim Joacbimem, ustanowi dwa «sklady<^ (em])orya) w Wro-
cawiu i Frankfurcie nad Odr '^).

By to oczywisty zamacli na Pozna, posiadajcy od

dawna prawo ))skhRUu<, zamach na polskich kupców, by w ten

sposób drog ich do Niemiec obróci na oba wspomniane
miasta, którychby w danym razie nie mogli omin.

Ivról jest bardzo zaniepokojony tym jirojektem wrocaw-
skim, pragnie sta na stray interesów liandlu polskiego, wo-
bec jednak swego najstarszego brata i dawnego dobroczycy
jako nie mie twardo si stawia, wic pisze do, e pomimo
wszystko zastosnje si do yczenia Wadysawa **'). Ale nie-

dugo tak i)ojednawczo zapatrywa si Zygmunt na spraw
lskich skadów, (idy bowiem Wrocawczycy w'kocu prze-

parli swoje plany i uzyskali przywileje Wadysawa i Joachima

brandenburskiego na emporya w Wrocawiu i Frankfurcie

nad Odr, Zygmunt zakaza kupcom polskim wszelkicli sto-

sunków handlowych z Wrocawiem i naodwrót ^').

Jalv widzimy, odlegycli siga czasów ekonomiczna za-

borczo teutoska, a e jej si wówczas ten pierwszy krok

uda, podobno win tego ponosi ma nikt inny, jak ICrzysztof

Szydowiecki. Wedug bowiem wspóczesnyci zapisków ^^),

zdoali Wrocawczycy przenie prawo ))skadu« z Poznania

na lsk przy pomocy kasztelana sandomierskiego, ugasvanego

przez nich pienidzmi. F^aktu tego, przyjcia pienidzy przez

Szydowieckiego, nie monaby samego przez si, zwaywszy
wspóczesn pod tym wzgldem pobaliwo, uznawa za

gorszcy. Inna rzecz w sprawie, w której rozchodzio si o in-

teres caego kraju. Wobec niego nie wypadao kasztelanowi

sandomierskiemu i na rk Wrocawczykom. a nie byby
sobie zepsu powszechnej dotychczas sympatyi i nie narazi

si póniej na zgryliwe docinki Ivrzyckiego, którego midzy
inn}Tni powodami i to ))przekupstwo« sl^oni miao do skie-

rowania zoliwego swego pióra przeciwko Szydowieckiemu'^).
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Tj^mczasem jednak nowy blask spa mia na Krzysztofa.

W styczniu 1511 r., na sejmie piotrkowskim, na którym
Jan aski, zostawszy po mierci Boryszewskiego prymasem
i arcybiskupem gnienieskim, piecz wielk musia zoy,
otrzyma j dotycliczasowy podkanclerzy Maciej Drzewicki,

biskup przemyski, mniejsza piecz za dostaa si po nim
kasztelanowi sandomierskiemu, Szydlowieckiemu^"), w którego

rku od tej chwili przez wier wiel^u blisko spoczywa miay
najwaniejsze sprawy krajowe i zagraniczne.

W killva miesicy póniej powierzy król nowemu pod-

kanclerzemu zaszczytn misy w wanej dla siebie i kraju

sprawie.

Wooski najazd z r. 1510 poplta, jak wiemy, królew-

skie matrymonialne plany, póniej krzyackie i róne, wane
wewntrzne sprawy nie pozwoliy Zygmuntowi myle o ma-
estwie. A tymczasem przel^roczy ju król pierwsz wpoow
swego ycia drogi«, kraj myla z niepolvOJem o braku na-

stpcy, troska si wreszcie najstarszy brat Wadysaw i go-

rco do wejcia w zwizki maeskie zaclica ^^), proponujc
na on Barbar Zaj)oya, córk zmarego wojewody siedmio-

grodzkiego, pana na Trenczynie i lirabi na Spiu, Stefana

Zapolyi. Proby senatu i dobre rad}^ l^róla wgierskiego od-

niosy skutek. W pónej jesieni 1511 r. zjecliali si w Krako-

wie posowie Wadysawa oraz w^uj cioteczny Barbary, ksi
Kazimierz cieszyski i tam na zamlvu wawelskim doprowa-
dzono do koca ukady o maestwo królewskie ^*).

Gdy ju w^ ten sposób maestwo byo postanowione,

przybywa Jerzy Stertz, pose cesarza Maksymiliana, ofiarowu-

jc Zygmuntowi w maestwo ))dziewic italskiego rodu« ^^),

siostr Ludwika, ksicia Gonzagi. Król podzilvOwa cesarzowi

za jego yczliw o nim pami, propozycyi jednak naturalnie

nie przyj.
Nieprzyjazne Mavsymiliana uczucia dla Zygmunta, z ja-

kiemi si ju zdradzi w czasie poznaskiego zjazdu (1510 r.)

stajc po stronie Ivrzyaków ^*), wskutel^ tej odmoww lvrólew-

skiej bardziej jeszcze si wzmogy.
W projekcie bowiem matrymonialnym Zygmunta wie-

trzy cesarz intryg jego przeciw austryackiemu domowi, któ-
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rego \vj)]y\v przez maestwo z siotr naJi)otniejszego w-
gierskiego magnata pragn! podi^opa, dom za Zapolyów
wzmocni -'").

Z jednej strony to niepodane maestwo Zygmunta,
z drugiej zamiar Jana Zapolyi starania si o rl^ córki króla

Kr-^-

^

Fig. 66. Maksymilian I. Szkic portretowy A. Diirera.

(Wiede, Albertina).

Wadysawa, aby w ten sposób zapewni sobie kiedy koron
w. Szczepana (gdy syn Wadysawa, Ludwik, bdc sabo-
witym, nie rokowa dugiego ycia) ^"^j, wzbm-zyy do najwy-
szego stopnia Maksymiliana, mylcego ju przez zwizki
familijne z królem Wadysawem poczy kiedy wgiersk
i czesk koron z dzieraw'ami Habsburgów.
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I ten kuzyn króla polskiego nie waha si teraz, otrz}'-

mawszy odmown odpowied Zygmunta na sw propozycy,

intrygowa u wrogów Polski przeciwko niemu, a chtny po-

shich znalaz tak u W. Mistrza Zakonu jak i u moskiewskiego

ksicia.

A Zygmunt tymczasem, wierny danemu sowu, wysya
w pierwszycli dniach stycznia 1512 r. poselstwo do Trenczyna,

które miao per prociirationem zawrze maestwo z Barbar
i sprowadzi j nastpnie do Polski.

W skad jego wciodzili: Luloraski, biskup poznaski,

ukasz Górka, genera wielkopolski, i Ivrzysztof Szydowiecki,

po raz pierwszy jako podkanclerzy poselskie funkcye penicy.
Jechali do Wgier — jak Decyusz pisze — splendio ornatu,

a wród nich bezwtpienia prym w zewntrznej okazaoci
trzyma musia podkanclerzy, kochajcy si w l)lasku i prze-

pychu dworskim.

Z pocztkiem lutego przybya I^arbara Zapolya w towa-

rzystwie matki Jadwigi, wuja Ivazimierza, ksicia cieszyskiego

i poselstwa Zygmunta do Krakowa ^^).

Na uroczystoci lubu i koronacyi czyni si na zamku
krakowskim wielkie przygotowania. Zajty jest nimi i pod-

kanclerzy Sz3'dowiecki, pod którego kierunkiem ukada si
ceremonia lubu i koronacyi królowej Barbary^®).

Prócz matki, brata Jana i wuja narzeczonej, wziy udzia

w godach Elbieta, siostra Zygmunta, i Anna, ksiniczka ma-
zowiecka, byli równie na nich posowie króla Wadysawa.

Szóstego lutego odby si lub, ósmego za tego mie-

sica koronacya królowej w katedrze wawelskiej.

Pod przykrem wraeniem rozpocz si dla króla Zyg-

munta rok 1513. Kiedy bowiem 3 stycznia przyby król z on
do Poznania, aby stosownie do piotrkowskiej umowy z Krzy-

akami odebra tam hod od \\'. Mistrza, Albrechta, niespo-

dziewany spotka go zawód. Albrecht z namowy Maksymiliana
do Poznania nie przybywa, a gdy król pod grob zmuszenia

W. Mistrza si do hodu, wezwa go, aby si w tym celu

stawi i udzieli mu posików przeciwko W. ksiciu moskiew-
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skieniu, do czego ukadem »\viecznego pokojii« by zobowi-
zany, Albrecht wezwania nie usucha, lecz wysa do króla

Jana, biskupa pomezaskiego, z wykrtnem o.wiadczeniem, e
golów jest da posiki przeciwko Moskalom, musi jednak

wiedzie, kiedy i na jak dugo ma je wysa ^^).

Prócz tego ])rosi króla, aby termin zoenia hodu od-

roczy Zygmunt na w. Marcina (11 listoi)ada) tego roku.

Zygmunt, acz bardzo niechtnie, zgodzi si ze wzgldu
na pokrewiestwo czce go z Albrechtem, na odroczenie

terminu, o którym jak i o miejscu przyszego zjazdu obieca
W. Mistrza na sze tygodni naprzód zawiadomi.

W ten sposób zwleka Albrecht z hodem, aby tymcza-

sem przy pomocy Maksymiliana uzyska na odbywajcym si
wanie lateraskim soborze zwolnienie od skadania hodu
królowi polskiemu, pod pozorem, e warunki pokoju to-

ruskiego nie byy jeszcze przez papiea potwierdzone ^^).

A z drugiej strony zamiast przysania posików, wszed sio-

strzeniec królewski w ukady z Moskalem, który popierany

czynnie przez Albrechta i cesarza, wtargn na IJtw i pocz
oblega Smolesk, a pokonany, ufny w now pomoc, grozi
wojn w nastpnym rolvU.

Jedenastego listopada, w dniu na hod przez króla wy-
znaczonym, Albrecht naturalnie si nie stawi, nowemi tylko

króla zwodzi obietnicami.

Tymczasem za cige napady to Moskali z podjudze
cesarza i W. Mistrza, to niedawne jeszcze Tatarów i Woo-,
chó^y, którzy kraj w straszny sposób upili i pustoszyli, ka-

zay królowi myle o nowych jakich rodkach obrony.

Xa sejmie wic walnym w Piotrkowie roku tego propo-
nuje król zacignicie najemnego onierza. Gdy jednake po-

sowie ziem: poznaskiej i kaliskiej nie mieli dostatecznych

penomocnictw, wyznaczy Icról nowy sejm dla Wielkopolski

w rodzie (skd nastpnie przeniesiono go do Poznania), dla

Maopolski za do Nowegomiasta Korczyna ^^).

Do Poznania wysa Zygmunt podkanclerzego Szydo-
wieckiego z instrukcy, w której poleci mu przedstawi ze-

branym, jak wobec nieustannych napadów^ nieprzyjacielskich

trudn jest rzecz zwoywa za kadym razem pospolite ru-
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szenie szlachty, która tylko w nadzwyczajnej potrzebie za bro
chwyta i piersi swoj granic pastwa broni powinna. Dla-

tego postanowi król, idc za jednomylnem zdaniem swych
doradców, wprowadzi nowy sposób obrony, t. j. oparty na

zacinem wojsku, sposobniejszem o wiele i atwiej si poru-

szajcem, ni cay olbrzymi aparat jiospolitego ruszenia. Nad
t zamierzon reform wojskow nie moemy si tutaj duej
rozwodzi, zaznaczymy wic tylko jeszcze, e sprawa cign
si miaa duej, jeszcze bowiem na nastpnym sejmie wal-

nym w Piotrkowie (w marcu 1514 r.), na który król przyby
nie móg, ol)radowano w obecnoci podkanclerzego Szydo-
wieckiego nad "obron Rzeczypospolitej «.

Obron jej za koniecznie przygotowa trzeba byo wo-

bec cigych wojennycli pogróek ze strony W. ksicia Mo-

skw3% podeganego przez cesarza. Moe król Wadysaw,
z którym Maksymilian poczy si pragn rodzinnymi wz-
ami, l)dzie móg wpyn jalvO na zagniewanego na Zyg-

munta cesai'za i skoni go do zaniechania popierania Mo-

skali — moe; wysya wic Zygmunt wprost z piotrkowskiego

sejmu I\rzysztofa Szydlowieckiego do Wgier, a do boku przy-

daje mu modego notaryusza Karnkowskiego ^*).

Jedzie wic podkanclerzy znowu do króla Wadysawa.
Bawi na jego dworze dugie miesice, nic jednak do Zygmunta
nie pisze, ani te o powrocie nie myli ^^).

Zatrwoony Zygmunt przypuszczajc, e brat chory i dla-

tego zapewnie Szydowiecki nie wraca, wysya 30-go lipca

z Miska dworzanina, zapytujc o zdrowie Wadysawa i a-
lc si gorzko na cesarza, który, clio powinowaty, podjudza

W. ksicia Moskwy przeciwko niemu. Prosi wreszcie gorco
Wadysawa o stosown u Mal^symiliana interwency. Wady-
saw, przychylajc si do proby brata, wyznaczy ju posów
do cesarza, gdy tymczasem zjawia si na dworze wgierskim

pose wanie Maksymiliana, (Aispinian, burmistrz Wiednia,

w sprawie ukadów o maestwo midzy dziemi Wady-
sawa a wnukami cesarskimi. Ivról Wadysaw na propozycye

matrymonialne cesarza odpowiedzia, e »nie godzi mu si
z cesarzem nawizywa zwizków pokrewiestwa, z monar-

ch, który przeladuje nienawici sw i podeganemi przez
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siebie wojnami braa jego Zygiiuinlaw ^\). Prosi wic przez

Chispiiiiaiia cesarza, by stara si powstrzyma moskiewskie

najazdy na l^olsk, pogodzi! si z Zygnnmtem, a wtenczas

w jaki »uczciwy sposól) i z wiksz dhi ol)u monarcbów
chwal j)rzyj bd mogy do skntkn maestwa midzy ich

Fig. 67. Portret Dra Jana Cuspiuiaiia, pdzla B. Strigla.

(Berlin, Muzeum ces. Fryderyka).

doniami« ^°). Postawienie przez Wadysawa podol3nyci w^a-

rnnków oznaczao zwrot w poityce jego wzgldem cesarza,

któremn niedawno, bo w r. 1510 da zapewnienie, e córka

jego Anna bdzie zarczon z wnukiem cesarskim, Ivai'olem ^'^).

Zobowizanie to uego w r. 1511 tylko tej zmianie, e Ann
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z drugim wnukiem cesarskim, Ferdynandem, rzeczywicie za-

rczono, a prócz tego syna NMadyslawowego, Ludwika, z wnu-
czk Maksymiliana, Mary^'). W ten s|)osól) szed Wadysaw
na rk planom cesarza, zamierzajcego za j)orednictwem

maestw midzy Habsburgami a wgierskimi Jagiellonami

poczy lviedy ^^'gry i C.zecby z Icrajami anstryackimi.

AYobec jednak powyszego zachowania si Wadysawa, nie

pozostawao Maksymilianowi nic innego, jak stara si o zgod
z Zygmuntem.

Szydowieclvi tymczasem czeka w Budzie na odpowied
cesarza. Przybywa Cuspinian i obaj gorliwie })racuj nad do-

prowadzeniem do zgody swych wadców. Rokowania jednak

musiay uledz przerwie, Zygmuntowi Ijowiem grozia wojna
z Moskw, Wgry za zapltay si w domow waliz chopsk.

Zanim nastpi skutek interwencyi Wadysawa u cesarza

w sprawie moskiewskiej. Konstanty Ostrogski sam j roz-

strzygn, wietne nad Moskaami w dniu <S wrzenia (1514)

pod Orsz odnoszc zwycistwo.

Co robi w tym czasie Szydowiecki?

Na naradaci z lvrólem Wadysawem dugie trawi go-

dziny, rozstrzsajc potrzeby ])astwa ekonomicznie wynisz-

czonego i raz po raz walkami nkanego, a okazuje takie

przytem przejcie si interesami lvróa i Wgier, tyle rozumu,

wytrwaoci w zdaniu i roztropnoci ^**), e poljyt jego na

dworze królewskim by dla Wadysawa nie tylko wielce dro-

gim ale i penym dla ])oytku ^^).

O ile wtpi nie mona, e dla tego zainteresowania si
sprawami Wgier móg Szydowiecki pozyska sobie szczer

wdziczno króla Wadysawa, o tyle mocno przesadnemi

wydaj si nam zasugi lvrzysztofa, jakie wedug dalszych

sów )>istu polecajcego« pooy mia w stumieniu wojny
domowej cliopskiej, wybuchej w maju 1514 r., pod wodz
Jerzego Dócsa'*"), który rzuci haso uwolnienia ciopów
z pod gniotcego ich ucisku magnatów i wyrnicia tycli

ostatnici.

Nie bdziemy si nad ni szerzej rozwodzili, powiemy
tylko, e sytuacya, w jakiej kraj si wskutek tego znalaz,

bya bardzo grona.
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Wymordowano ihiuksIwo s/!ai'lil\, dobra jej zniszczono,

wojska krók'WsUii' pod wodza Strlana iialorci^o, hiabie<^() na

Temeszwarze, odniosy wprawdzie nad rozinszonem chop-
stwem zwycistwo, srogie jednak kary, wymierzane przez

panów powstacom, rozjtrzyy jeszcze hardziej masy ludn,

a dolay tylko oliwy do ognia. Dócsa rnszv na zdol)vcie

Fig. 6S. Posowie \vcj»ierscy prosz o rk ks. Maryi dla ics. Ludwika.
Drzeworyt z Weiskitnig'i\ (Jahrb. d. Kunslli. Smigeti d. .\li. K. B. YI).

wanej twierdzy, Temeszwarii, tntaj jednak spotkaa go kl-

ska, któr zada mu wojewoda siedmiogrodzki, Jan Zapolya,

przybyy na pomoc zamknitemu w twierdzy Batoremu.

Dócsa sam wpad w rce zwycizców i zgin pod icli stra-

sznemi torturami , powstanie za cae stumiono dopiero

z kocem wrzenia 1514 roku^^).
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Jak wic z tego przedstawienia rzeczy wynika, wybawi
kraj od dalszych klsk or a nie dyplomatyczna zrczno;
brako zatem po prostn Szydowieckiemu sposol)noci do od-

znaczenia si, zasugi za jego, tak w »icie polecajc3'm«

sawione, ograniczay si zapewne na j)odtrzymywaniu sa-

bego króla Wadysawa na duchu. Nic zreszt o rzekomych
tycli zasugaci nie wspominaj iistorycy Wgier: IstvanfFy

i Ortelius, jak niemniej o podnoszonej w ))komendacyi(( zr-
cznoci Ivrzysztofa, z jak na zwoanym do l^udy w listopadzie

tego roku sejmie, mia skierowa wzburzone ostatni wojn
domow umys}- na drog })racy dla kraju. Zapewne wic
i w tym wypadku udzia jego l)y niewielki, jals:ilvolwiek je-

dnak byl, posuy mia autorowi ))listu polecajcegow do za-

pewnienia Szydowiecl:iemu coraz wietniejszego a ryciego
wyniesienia w kraju ojczystym.

A sów tak gorcycli, jakicli peno w ))komendacyi«, uy
móg tylko jaki wielki przyjaciel Ivrzysztofa, — moe Jerzy

Szakmary, biskup Piciu kocioów, o którego cisych sto-

sunkach z kanclerzem niebawem usyszymy.

Na sejm wspomniany przyby równie cesarski pose,

Cuspinian, proponujc celem zaagodzenia sporu z królem

Zygmuntem zjazd trzech monaixhów; zgodzono si, al)y w po-

owie W. postu roku nastpnego, zjecia si Zygmunt z Wa-
dysawem w Presziurgu, cesarz za mia przy:)y do odlegego

o dwie mie Hainburga. W myl zatem tej umowy, zaprasza

Wadysaw Zygmunta na zjazd do I^reszburga, tam za posta-

nowi, gdzie si z Maksymilianem l)d mogli spotka*^).

Z tem zaproszeniem wysyajc wreszcie Szydowieckiego
do Zygmunta, dal mu ów niezmiernie gorcy wlist poleca-

jcy" ^^), w którym tlómaczc si naprzód bratu z przydlu-
szego zatrzymania^^) Ivrzysztofa u siel)ie, winszujc mu rzad-

kiej znajomoci ludzi i umiejtnoci W3'szukiwania sobie do-

radców, naj usilniej go prosi, aby z uwagi na wielkie zasugi

])odkanclerzego, jakie pooy dla niego, zechcia je król tak

wynagrodzi, jakiy dla niego samego Szydlowiecki si by
zasuy.

oNiech nie minie adna sposobno pisze dalej Wa-
dysaw aby W. v. Mo ma tego coraz to waniejszemi
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Fig. 69. T. zw. Spielhrett Hiinsa l\els'a z poi trelami królów:

Wadysawa i Ludwika, oraz cesnrza Maksymiliana I-go.

(Wiede, Ces. Muzeum nadworne ).

nie miaa obdarza godiio.ciami i dostojeiistwy obsypywa . .

.

ma, o którym wpia\ydzie zawsze jak najlepsze mielimy
wyobraenie, którego zawsze milo\yalimy, obecnie jednak tak

na wskro poznalimy jego niepospolit \yai-to, e go nie

tylko Inbimy ale kochamy ^^) i otwarcie wyznajc, szannjemy«.

S to dostateczne tytnly do nagrody. Wadysaw jednak raz

jeszcze pragnie zaznaczy, jak baidzo zaley mu na poleceniu

Zygmuntowi Ivrzysztofa, z wgodnych polecenia najgodniej-

szego«, prosi go wic w kocu listu, aby pamita ustawicznie

o tym, dla którego niema do wielkich godnoci, do wielu

zaszczytów, by jak najspiawiedliwiej uczci nimi zasugi

Szydowieckiego.
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I dodaje, e czuby si szczliwym, gdyby ta jego cnm-

nwndatiu przyczynia si do odznaczenia podkanclerzego,

byby jednak szczerze wdziczny królowi, aby to w ten spo-

sób uczyni, by i Szydowiecki i inni poznali, e wstawien-

nictwo jego ma u niego wielkie znaczenie.

Ivrzysztof Szydowiecki powróciwszy do Ivrakowa, króla

tam nie zasta. Zygmunt bawi we Wilnie i stamtd pisze

(23/XII 1514 r.) do podkanclerzego, aloy wyjecha naprzeciw

niego do Radomia, kto wie l)owiem, czy nie trzeba pisa do

króla Wadysawa w sprawie projektowanego zjazdu z Maksy-

milianem.

Fig. 70. Maksymilian I. lUsunek piórkiem, kolorowany.
(Jahrb. d. Kunsth. Smlgen d. Ah. K. B. VIJ).

(Orygina w Bibl. fideikom. hr. Thun'ó\v w Cieszynie).



Fig. 71. Szczegó z Wozu tryumfalnego Maksymiliana I.

Drzeworyt A. Diirera z r. 1522. (Wiede, Albertitia).

ROZDZIA X.

Kongres wiedeski (1515).

Kiedy Szydowiecki w r. 1514 bawi na dworze wgier-

sliim, serdeczny przyjaciel \) podl^ancerzego i zwolennilv

wszystlvicli jego politycznycli zapatrywa, Tomicl:i (^tóry

tymczasem otrzN^ma ])islvupstwo przemyslvie), stanowczo ju
snu plany o pozysl^anie dla siebie maej, dla Krzysztofa za
wiellviej pieczci. Projekta te zrodziy si w jego gowie w chwili,

kiedy kanclerz, Maciej Drzewicki, z przemyskiego na wo-
cawskie (1513 r.) postpi biskupstwo, a wic do dostoje-

stwa, którego w myl statutów krajowych nie wolno byo
czy z wielk pieczci.

Drzewicki jednak nie myla zrzeka si kanclerstwa ^)
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i ju oglda si za zaufanymi, którzyby dla przychylnie

usposobili szlacht w sprawie zatrzymania wielkiej pieczci ^),

a gdyby to osign si nie dao, uzyskali nie dla kogo in-

nego, jak tylko dla Rafaela Leszczyskiego, królewsk na

kanclerza koronnego nominacy.
Tomicki, któremu dobrze wiadomem byo, jak gorco

przed wyjazdem swoim do Wgier, na sejmie w Piotrkowie

popiera Szydowiecki kandydatur jego na podkanclerstwo,

widzc obecnie, e nie mae trudnoci pitrzy si zaczynaj
na drodze ambitnego planu, pisze w sierpniu 1514 r. z Mi-
ska*) do Ivrzysztofa, podówczas w Budzie bawicego, aby po-

stara si w ziemi krakowskiej, ])y publicznie zadano od

Macieja Drzewickiego rezygnacyi z kanclerstwa, w ten bowiem
tylko sposób uzyska moe Krzysztof wielk, on za ma
piecz.

Tomicki pomimo niedomagania i bólu oczu nie zasypia

sprawy^). Sam niezdrów, nie moe tak energicznie jakby pra-

gn ni si zaj, pisze wic^) do przyjació swych, biskupa

Lubraskiego i ukasza Górki, kasztelana poznaskiego, i przed-

stawiajc im wszystkie ))fortele(( Drzew^ickiego, nie tai przed

nimi obawy, aby zabiegi kanclerza zostay uwieczone po-

mylnym skutkiem, tem wicej, e na zbliajcym si sejmie

(w lutym 1515) w Ivrakowie tyle wanych spraw wejdzie pod
obrady, e atwo mona jdzie w danym razie skoni króla

do odroczenia zmian w kancearyi koronnej.

Prosi ich przeto, aby starali si w Poznaskiem o wy-
bór na sejm posów przyciylnie dla Szydowieckiego i dla

niego usposobionych i wogóle to wsz3^stko uczyni zechcieli,

coby im si dla sprawy tej korzystnem by wydawao.
Wkocu prosi biskupa, aby wj^jecha naprzeciw^ króla,

z Litwy powracajcego do Radomia, i tam osobicie poruszy
wobec króla spraw wielkiej pieczci, co mu bdzie tem swo-

bodniej wykona, ile, e kanclerz Drzewicki z Wilna wprost

do Wrocawia si udaje.

Brat Ivrzysztofa, Mikoaj, kasztelan radomski, przebywa-
jcy z Tomickim na zamku królewskim w Wilnie, równie
gorliwie zajmuje si spraw K^rzysztofa i liiskupa przemy-
skiego. Siedzi )>fortele(( Drzewickiego, stara si jedna bratu
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jak najwicej stronników foris cl iiilus '), niestnuizony jest

w swoich zal)iegach.

Tymczasem speniy si gorce prai^nienia obu przyja-

ció. Kiedy król z królow I^arlDar w Intym 1315 r. z Wina
do Krakowa powróci, na zwoanym tame wówczas sejmie,

Drzewiclvi musia zrzec si wieviej pieczci, lvtór ^ról 4 marca

nada Ivrzysztofowi Szydowiecviemu, maa za dostaa si
Tomickiemu, vonsekrowanemu — przed kilkunastu dniami

(19/11) — na lilskujia przemyskiego przez swego antagonist.

Fig. 72. Zyt;imiiit Stiuy.

Drzeworyt. (C. i k. Bibl. fideikom. w Wiedniu;.

kanclerza jeszcze Drzewickiego. Znajc braterskie, pene mi-

oci uczucia króla Zygnumta dla Wadysawa, domyla si
cliyba nam wolno w tem zwycistwie Szydowieckiego nie-

maego take wpywu owej coinmendatio, jak król wgierski
zaopatrzy podkanclerzego poslviego na wyjezdnem jego

z Budy.'

Na tym samym sejmie rozstrzsano take spraw zjazdu

Zygmunta z cesarzem i królem Wadysawem. I3yli wprawdzie
pomidzy polskimi jak i litewskimi senatorami pisze De-
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cyusz ^) ~ oponenci, którzy l)d to niedowierzajc Maksymi-

lianowi, bd to kieiiijc si ))j)rywat((, przeciwni byli zamie-

rzanemu spotkanin trzecli monarchów, ostatecznie jednak ol-

brzymia wikszo senatorów owiadczya si za królewskim

projektem. Byo to dla Ivrzysztofa Szydlowieckiego jak Tomi-
ckiego, arliwych zwolenników kongresn, wprawdzie przewidy-

wane, ale zawsze próno ich mile lechtajce zwycistwo...

Liczny by orszak tych panów duchownycli i wieckicli,

towarzyszy majcych królowi na kongres. Wic byy kan-

clerz, l)isknp wocawski. Drzew ic-ci, biskupi: poznaski, Jan

Lubraski i przemyski. Piotr Tomicvi, })odkanclerzy Ivrzysztot"

Szydowiecki i wielu innyci ^).

I^itego marca ruszono z Krako-

wa, acz Maciej Miechowita wy-

czyta w gwiazdach, e napróno
s])ieszno królowi w drog, gdy
i tak dopiero w poowie lipca

z cesarzem si spotka.

Przepowiednia istotnie miaa
si speni — wobec jednak umó-
wionego terminu zjazdu, nie mo-
na l)yo oczywicie zwraca na

ni uwagi.

24-go marca wjeclia król cum
celebrerrima pompa ^°) do Presz-

3urga, nader serdecznie witany j)rzez NMadysawa i syna jego

Ludwika. W l:ilka dni póniej (2(S i 29 marca) nadjechali:

pose cesarsl;i, synny Mateusz Lang, kardyna-bisvup gurce-
ski i koadjutor salcburski, oraz doliry znajomy Zygmunta
i Szydowieckich, Tomasz Bakacs, kardyna-arcybiskup ostrzy-

ciomski.

Rojno i gwarno byo na dworze wgierskim w Presz-

burgu. Rozprawiano o |)otrzel)ach Polsvi, Czech i Wgier,
o pogodzeniu si kiólów z cesarzem przez zawarcie obu-

stronnych maestw midzy domami: habsburskim i królew-

sko-wgierskim i zawarciu midzy nim a Zygnuuitem j)okoju.

Sformuowawszy tedy odnone warunlvi, wysali królowie

z nimi kardynaa Lanj^a do ^laksymiliana. Cesarz niebawem

Fig. 73. Medal z popiersiem

kardynaa M. Lang'a.

(Ces. Muzeum nadw. w Wiedniu).
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przysa Langa ze szczegóowa instriikcya do kiólów, Ulorzy

20 maja, po ostatecznej naradzie z nim, i)ostanowili maic-
stwo midzy córl^ Wadysawa, Anna, a jednym z wnulvów

cesarslvicli lu) Mal^symilianem, i midzy I.ndwilviem a Mary,

wnnczka cesarsk (córka 'Mli|)a l^iknego, ksicia Ikirgimdyi).

CVSPIiNIIANVS VT FVIIES SI POSSET A^
CEAT.HICSYAM LMAGINEM LOCAYIT.

HincCompclc manum,ne fur dicaris / ab ilb

QiJ^Uerifkficmpaginarcddtt: Heri.

Fig. 74. Eoc Jibris Ciispiniaii'a. (Zeltschr/f fiir Bucherzeichen).

Podpisane przez króla i posa cesarskiego warunki pokoju

i maestw pu^licznie ogoszono ^^).

Ciocia Tomiciana nie wspominaj o udziae w tyci na-

radaci Szydowieckiego i Tomickiego, z natury rzeczy jednak

wynika, e ol)aj, jako l^ierownicy kancelaryi w. k. i zawodowi

dypomaci, bezporedni miei ingerency w toczcycli si

obradaci. Ae co wicej, oni ten cay zwrot polityki polskiej
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j)rzvgoto\vali. Doydiczas bowiem panowao, jak to widzielimy,

naprenie midzy Polsk a monarchi habsbursk; zachowa-

nie si cesarza w sprawach: pruskiej i moskiewskiej uspra-

wiedliwiao podobny stosunek i utwierdzao tylko prymasa

askiego i stronników jego we wrogiem wzgldem Habsbur-

gów usposobieniu.

Innego jednak byli zdania Szydowiecki i Tomicki. Wi-

dzieli oni z dwóch stron groce Polsce niebezpieczest\vo:

od Turka i od Moskala; w takim stanie rzeczy wydawa im
si niezbdnym sojusz z dynasty rakusk i ta ich polityka

ostatecznie zwvcieva.

lymczasem kardyna Lang po i)odpisaniu przedugodnycli

punktów wybra si napowrót do Maksymiliana, majc imie-

niem królów go prosi, aby przyspieszy dzie zjazdu.

Skoro jednak cesarz z powodu walk z Francy i We-
necy ociga swój przyjazd, królów za sprawy domowe
do icli pastw powoyway, wysali bracia Jagiellonowie

posów do Maksymiliana z ponown prob o ryche przy-

bycie.

1 ym razem posowie królewscy ze stanowcz ju wró-

cili odpowiedzi cesarza, który przez usta ich solennie obieca,

e w przecigu l<^ilku dni spotka si z królami, przedtem je-

dnak, pragnc przygotowa si godnie na przyjcie wswych

braci(( ^^), królów, sprow^adza z Insbruka arrasy ^^), wykupuje

od niejakiego Filipa Adlera naczynie srebrne, zastawione

u niego w r. 1511 za sum 15.356 flor.^*), zamawia wreszcie

na podarunki dla goci znaczniejsz ilo zotych i srebrnych

medali ze swoim wizerunkiem oraz podwójne dukaty i w tym
celu })oleca .anowi Fuggerowi, aby jiotrzebne zoto i srebro

przysa do mennicy wiedeskiej. Nie majc jednak wielkiego

zaufania do myncerza stolicy, powierza wykonanie tej roboty

koledze jego z Hall, Bernardowi Beheim ^^).

W kilkanacie dni po tych zarzdzeniacli stan cesarz

dnia 10 lipca w Wiedniu, skd ju \vprost na umówiony zjazd

mia wvruszv.
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Tabl, XXXIV.

Spotkanie cesarza Maksymiliana I. z królami: Zygmuntem I, Wadysawem
czesko-wgierskim i synem ostatniego, Ludwikiem, na polu midzy Preszbur-

giem a Hainburgiem d. 15 lipca 1515 r.

Wspóczesny drzeworyt.

(^eissk2tni(f. Jahrh. d. Kunstsamnil. d. Ah. Kaiaerhauses, B. VI)





Xa powilanit' Maksymiliana wysiali królowie () li|)ca po-

sów do Wiednia. Jiyli nimi ze strony Polski: hiskuj) pozna-
ski, Jan Lni)raski, starosta generalny Wielkopolski, Lnkasz

Górka, i kanclerz w. k., Krzysztof Szydowiecki — ze strony

za Wgier: bisknp Picinkociolów, .leizy Szakmary, kanclerz

królestwa czeskiego, Wadysaw Sternherg, i sdzia kuryi

królewskiej Moses ^^). Byo to pierwsze s))otkanie Krzysztofa

Szydowieckiego z rzymskim cesarzem; by moe, e jn

Fig. 75. Mury obronne i brama m. Hainburga (wedug akwareli Jakóba Alfa).

(C. i k. Biblioteka Ikleikom. w Wiedniu).

W dniu tym zdoa kanclerz zainteresowa Maksymiliana

swoj oso), dworskiem wykwintnem obejciem, kultur

swego umysu.
Po wzajemnem powitaniu królów przez posów cesar-

skicli: arcybiskupa I^remy, Krzysztofa z I^runszwiku, margra-

biego Ijrandenliurskiego, Kazimierza, Wiielma von Rogendorf,

i Cuspiniana ^^), i po omówieniu delikatnej kwestyi ceremo-

niau, jaki podczas zjazdu mia ol)owizywa, wybrano osta-

tecznie jako miejsce spotkania si królów z cesarzem pole,

zwane Hart^^), midzy I*reszl)urgiem a HainlDurgiem, punkt
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Fig. 76. Miasto Ilainburg od zaclioclii.

(Typographia Austriae, Vischer'a).

mianowicie, ozna-

czony przez wyso-

kie drzewo ^^), po-

sadzone z rozkazu

Maksymiliana.

Pitnastego lipca

opuci cesarz Wie-

de. Towarzyszy
mu niezmiernie li-

czny i wietny or-

szak, na czele za
jego ^^'ilhelm i Lu-

dwik bawarscy, Ka-

zimierz brandenburski, Albrecbt meklemburski, Ulryk wir-

temberski i Bertold, hrabia na Hennebergu.

Szesnastego lipca spotkali si trzej monarchowie. Pierwsi

j)rzybyli na umówione miejsce królowie, przed którymi, gdy

zatrzyma si w lektyce niesiony cesarz, powitao go naprzód

siedzce na lvoniu, dugowose, o okrgej twarzyczce cliopi,

Ludwik^"), przyszy ))m« Maryi; zbliyli si nastpnie: przy-

bya w kolebce zaprzonej w 8 koni> siostra jego Anna ^^),

z kolei król Wadysaw, niesiony podobnie jak cesarz w lek-

tyce^^), wkocu przybrany w purpur i na piknym jadcy
rumaku, Zygmunt^'), lvtórego cesarz powita sowy: ))oto dzie,

który nam Pan zesa, cieszmy i radujmy si nim«, na co

Zygmunt w odpowiedzi wyrazi yczenie, by zjazd ten okaza
si szczliwym i pomylnym dla nich obu, dla ich pastw
i poddanych, dla caego wreszcie Clirzecijastwa.

W najbliszem otoczeniu Zygmunta widniaa wysoka
posta kanclerza Szydowieckiego, a opodal kanclerza znajdo-

wa si jego przyjaciel serdeczny, biskup-podkanclerzy Tomi-
cki, w dalszych za szeregach dostojników królestwa, brat

Krzysztofa, Mikoaj, kasztelan radomski. Cesarz tymczasem,

z którego ust pyny sowa jak roztopione zoto ^^), uprzejmie

zaprasza królów do siebie do Wiednia, gdzie odby si miay
weselne gody i szereg przyj na cze goci.

Nastpnego dnia ruszono ku stolicy naddunajskiej. Xa
spotkanie monarchów wyszo 1.500 ludzi wyborowej piechoty,
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na której czele jechao szeciu rajców miasta Wiednia oraz

trzystn cesarskich \vk')czników '''').

Przv l)ramie miejskiej zgromadzi si kler zakonny i wie-
cki z hiskupem wiedeskim, Jerzym, rektor uniwersytetu z pro-

fesorami i scholarami, ustawiy si wreszcie cechy ze swemi

godami -*^). C.esarz i król Wadysaw z dziemi udali si do

zamku, Zygmunt za do przeznaczonej dla gospody w "domu

Fig. 77. Król Ludwik II wgierski.

Rysunek kolorowany (Jahrb. d. Kunstsamlg d. Ah. Kaiserh., VII).

(Orygina w Bibl. fuleikoni. hr. Thun'ów w Cieszynie).

pod zajcami" ^'), przy Kdrtnerstrasse^^). Nastpnego dnia,

19-go lipca, powita cesarz królów w zamku przemow, w któ-

rej usprawiedliwia przedewszystkiem zwok w zjedzie,

wspomnia nastpnie o przyszych maestwach rodzinnycli,

wzywa wreszcie do organizowania wyprawy przeciw Tur-

kom. 2()-go i 2 I-go lipca obradowano nad traktatami, 22-go za
wród zebrania królów i ich dworów na zamku, cesarz woy
zot koron na gow królewnej Anny, a ona wieniec jemu
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iia skronie ''''), poczeiii cesarz, Uiolowie Zygmunt i Wadysaw,
dzieci ostatniejijo, Ludwik i Anna, w otoczeniu ksit i olbrzy-

miego orszaku dostojników ducliownycli i wiecl-Licli i rycer-

stwa, podyli do staroytnego tumu w. Szczepana.

»Widzielimy — pisze Dantyszek - bohaterów, ksit
i zastpy cae sawnych mów i klejnotów tyle, acuchów
i rzdów drogocennych i lnice bronie i zbroje« ^^). U drzwi

katediy kardyna, prymas Ostrzychomski, w otoczeniu bisku-

pów i duchowiestwa wita dostojnych pastwa i poj)rowadzi

cesarza do przygotowanego tronu.

Po sumie ])iewanej przez biskupa wiedeskiego z akom-
paniamentem muzyki, zbliy si kardyna Tomasz Bakacs do

przybranego w koronacyjny strój cesarza, który w imieniu

wnuków swych Ferdynanda lub Karola, wzgldnie swojem
whisnem , (hd sobie zarczy Ann, królewn wgiersk,
i woywszy na jej skronie koron, jako królow j po-

wita 3').

Nastpnie dziewicioletniego Ludwika zarczy kardy-

na Ostrzyciomski z dziesicioletni infantk Mary, córk
Filipa Piknego i Joanny Kastylijskiej. Po tym akcie pasowali

cesarz i królowie jirzeszo dwustu modzieców na rycerzy,

a wkocu po udzieleniu )og()sawiestwa przez kardynaa
Hakacsa, wród piewów i odgosu trb, opucili zebrani ka-

tedi, udajc si do swoicli domów na poudniowy posiek.

Wieczór cesarz, królowie i królewn byli obecni w zamku
na uczcie, a nastpnie na tacacli z okazyi wesela barona

Zygmunta Dietrichsteina z Barbar, córk Jerzego von Rothahl,

którego ona bya ochmistrzyni cesar-

skiej wnuczki, inJantki Maryi '^).

Przez kilka dni nastpnych odby-

way si na cze dostojnycli goci

wietne uroczystoci. Wic dnia je-

dnego turnieje i uczta w zamku, innego

igrzyska wojn naladujce, wieczór

za tace, w których uczestniczy ce-

sarz, a obok niego królowie: Zyg-
Fi. 78. Medal z popiersiem j^^j^^ j Ludwlk, oraz królcwnc : Anna
Zygni. bar. Dietrichstein'a.

(Ces. nadw. Muz. w Wiedniu), i Marya ^^).
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2u-ly i 27-my
lipca powico-
no spisaniu tra-

ktatów , które

wol)ccnoci mo-

narchów i ich

dostojników od-

czyta 28-go Hp-

ca Cuspinianiis.

Zawarto ich kil-

ka. W jednym
cesarz i Zyg-

munt Stary za-

przysigali so-

bie wieczn zgo-

d , cesarz zo-

bowiza si do

porednictwa
w zatargu z Mo-
skw, za Wiel-

kiego mistrza

Albrechta mia nakoni do zoenia hodu Zygmuntowi lub

go zupenie opuci.
Podpisano zarazem kontrakt przedlubny midzy Ludwi-

kiem a Mary i Maksymilianem a Ann oraz dokument s-
dowy, warujcy, e kontrakt midzy Maksymilianem a Ann
przestaje by wanym, jeeli w przecigu roku Karol albo

Ferdynand zalubi Ann per uerba de praesenti, wreszcie tra-

ktat adoptacyjny, którym cesarz za zgod królów, Zygmunta 1

i Wadysawa, adoptuje Ludwika na syna, mianujc go wika-

ryuszem w. rzymskiego pastwa, a po swej mierci nastpc
na tronie cesai'skim ^^). O ile ostatni traktat nie móg mie
wielkiej doniosoci ^^), o tyle w kontraktach przedlubnych
lea powód do uznania praw habsburskich po mierci króla

Ludwika 1526 r. do tronu Wgier i Czech. Na tem polega ich

wano i znaczenie ^^). Autor Libii geneseos nie zdawa sobie

sprawy, jak wielu mu wspóczesnycli Polaków, z waciwego
znaczenia traktatów kongresu 1515 roku, w bombastvcznv

Fij;. 70. B. Strigel ('?). (cesarz Maksyniiliiui I w
swej rodziny.

(Ces. Muzeum Nadw. w Wiedniu).

199



bowiem sposób podnosi zasugi Krzysztofa Szydowieckiego,

pooone oli^oo przyjcia do slvutl<^u zjazdu monarcliów, ))pa-

mitnego owego faatu, godnego pamici potomnoci. Jeli

jednali nie na pami ))potomnoci«, to z pewnoci zasu}^
sobie lvancerz Szydowieclvi na wdziczno cesarza. Nic

wic dziwnego, e zniewoli sobie jNIaksymiliana, który go

synem ^^) nazywa, naodwrót za Krzysztof mieni cesarza

swym ojcem ^^).

Maksymilian, obdarowawszy liojnie królów ^^) i ich or-

szaki, zaprosi jeszcze swycli goci królewskich na jedno-

dniowe polowanie do Wiener Neustadt, gdzie te w pierw^-

szycli dniach sierpnia zapady ostateczne uchway w sprawie

generalnej ekspedycyi przeciw Turkom*").

Drugiego sierpnia poegna si cesarz z królami. W dniu

tym rozstawa si take Maksymilian z Krzysztofem Szydo-
wieckim, lvtórego w dowód swej wdzicznoci nie tylko ob-

darzy zotym acuchem ^^), ale nada mu nadto tytu b a-

rona Rzeszy oraz przyda do herbu jego rodowego, Odro-

w, order ))przewróconego smoka«, czcy si z imieniem

ces. Zygmunta Lulvsemburczyka *''), a który w rzadkich jedynie

wypadkacli w dowód szczególniejszej aski czono z herbem
rodzinnym *^).

Odnony cesarski dyplom, datowany z Wiener Neustadt

(Cwitas noua) 2 sierpnia 1515 r., z wielu wzgldów zasuguje

na uwag ^*). Jest to przedewszystkiem, jak to podniós prof.

Dr Stanisaw Krzyanowski '^^), pierwsze — o ile wiadomo —
nadanie Polakowi zagranicznego tytuu przez cesarza rzym-

skiego. Tytuy hrabiowskie, udzielone Tczyskim i Tarnow-
skim, oraz ksicy, nadany Mikoajowi Czarnemu Radziwi-
owi, s póniejsze. Pierwsze pochodz od cesarza Karola V,

drugi od cesarza Ferdjaianda I. Po raz pierwszy take prz}^-

da cesarz do rodowego goda ozdob, majc je uwietni
i odszczególni. Podobne odznaczenia, jakie spady na lierbowe

tarcze Miedzilewskich i Myszkowskich (herbu Jastrzbiec) oraz

na Tczyskicli (herbu Topór), s równie póniejsze*^). Jest

nastpnie ów dyplom wiadectwem, pochodzcem z kompe-
tentnej strony — zasug, jakie Krzysztof Szydowiecki pooy
okoo przyjcia do skutku kongresu wiedeskiego.
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Tabl. XXXVI.

!
I

I

>:

[ 1 Vmm^C(:tv\\t>mrmjimann^

mi&rof$rm otren(tm/)aitcm pmcf^

Kongres wiedeski 1515.

)>New heyrat viid puntnussw.

Drzeworyt A. Durera z Ehrenpforte^





Dziki wreszcie wspaniaym miniaturom, i)okiv\vajacvm
okazay pergamin cesarski, wród których uderza pr/ede-
^yszystklem rodkowe, lionorowe miejsce zajmujcy herb
lu-zysztofa, Odrow, z dodatkiem cesarskim: skrzydhitym
zielono-zotym smokiem, dokument ten jest zarazem 'cennym'
pomnikiem ówczesnego, miniaturowego malarstwa. Do za-
tem tytuów, by zastanowi si l)lij nad jego treci.

Fi g. 80. Królewna Anna, siostra Ludwika II. wgierskiego
Drzeworyt z r. 1519. (C. i k. Bibl. ficleikoni. w Wiedniu).

Zaznacza wic przedewszystkiem Maksymilian, e aska
cesarska tych mów odszczegóni winna, których nie tylko
obdarzy Najwyszy wybornemi cnotami, ale którzy nadto
z ))mewzruszon wiernocicc i nieustann wytrwaoci staraj
si dziaa dla dobra cesarza i witego rzymskiego pastwa"
I podnosi dalej z uznaniem, ))jak dalece ^Krzysztof oddany
by jego osobie i witemu rzymskiemu paiistwu, jak nie
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szczdzi wszelkich usi-

owa , by przywróci

midzy nim a lvrólami,

»brami i :rewnymi ce-

sarslvimi(( : Wadysa-
wem i Zygmuntem, da-

wn przyja i zawrze
midzy nimi przymierze

talv dla dobra i spokoju

caego Chrzecijastwa,

jalv i dla poytku, go-

dnoci i zachowania

Ivrólestw ich i Domów,
e wreszcie nie aowa
))trudów, czuwa i potu

wasnego «, by doprowa-

dzi do owego: felicem,

faiistiim atiie fortiina-

tiim congressiim . . .«

Wdziczno cesar-

slva bya postpowaniem
Krzysztofa zupenie u-

sprawiedliwion; mniej

natomiast suszn bya
duma, z jak Liber ge-

neseos niemal w tych

samych sowach pod

niebiosa wynosi zasugi

kanclerza: ))za jego to spraw i jego dziaaniem, i ku wiel-

kiemu wszystkich zdumieniu . . . albowiem wielu wydawao si

to zadaniem trudnem do urzeczywistnienia, zjeclia si cesarz

Maksymilian z królami: Czech i Wgier, Wadysawem, i Pol-

ski — Zygmuntem... zwaszcza, e przyprowadzajc do skutku

kongres, dokona nie mniejszego dziea, jak eby Ren zczy
z Dunajem i z Wis... roztropnoci, perswazy, dziwnym
wdzikiem, wiele bowiem sowa jego zdziaa mogy i na

wiele si odway, zjedna sobie ask i mio ces. Maksymi-

liana, usposobionego przedtem liardzo wrogo dla Zygmunta«.

Fig. 81. Zl)roi;i MnksymiliaiKi I-go.

(Ces. Mu/eiim nndw. w Wiedniu).
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"I o ws/ystko - ,n()\vi (lalo.i cesarski (hploni - prze-
konao nas, e Hoo dal Ci (Kr/yszto(ic) s/czt-oólniejsza /dol-
nosci wyborowe c-noty: roztropnoci, rozumu, a prmi innenii
I)rzed/iwna zrcc/no w kierowaniu sprawami i interesami
pubheznymi. I to nas zniewala, l,v od])owiednio do Twveh
zasug wywdzic/ye si i>odnie i z nas/ej stronv, al)v nieba-wem majc nas opuci, wywie std móo do innych krain
a zwaszcza do Polski... znak Jaki laski \iaszej i yczliwo-
ci Prócz tego wiadomo nam, e nie tylko staraf sie na-ladowa znakomite czyny Twych przodków, lecz e o wiele

FiK. 82. Zbroja rumaka Maksyiuiliaiia I-^o.
(Ces. Muz. na<l\v. w Wiedniu).

Je prze^yyszyl, tak, e susznie ojcowie Twoi zawdziczaj
Cl uwietnienie rodu. Sprawiedliw przeto jest rzec/' aby
1 Twe zasugi otrzymay nagrod i l)y potomkowie T^yoi za-
palali si do podobnych Jak Twoje czynów i nie scho-
dzili z drogi zacnego Twego ycia... Z wasnej przeto inicya-
tywy

1 za zgod ksit, hrabiów i baronów wieteoo rzym-
skiego cesarstwa zalicza cesarz .>Krzysztofa, dzieci, 'dziedziców
1
potomków Jego z prawego oa pochodzcych i zrodzi sie

majcych« w szeregi baronów, majcych prawo uywania
wasnych chorgwi, które ..zwiecie mowa wasza sowiaska-
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chorwewuij panowye^^ (sic), przypuszczajc go do waciwego
temu stanowi stopnia szlachectwa i pragnc, by odtd tak

Krzysztof jak i jego potomkowie uywali tytuu barona
i korzystali z wszelcich, nalecych si baronom ])rzywilejów

i zaszczytów: uolrnes, u tu Christoplwre . . . atiie liberi ac

heredes et Succesores tui... e.v nunc in antca nomine, appella-

tione, titulo uc onmilm.s honorilnis, priilegiis, Juribus . . . etc.

etc quibus ceteri no.stri et sacri Iniperii et alionim doniino-

riim Barones id est wpanowie ciorwewnij« utuntur et frmintur

uomodo libet consuetudine vel de iure uti, frui, potiri ac gau-

deri possitis et ualeatis <ic deln^atis ulue loconim et terrarum,

in luditio uocunupie et e.rtra — in rebus spiritmdibus et tem-

porcdibus ecclesiasticis et prophanis (piibuscumue etiam si

tcdia forent, de (pdlms in presentibus lieris nostris speticdis

mentio fieri deberet. Aby za ))podwyszenie(( to stao si wo-
bec ludzi bardziej widocznem, postanowi cesarz lierb Krzy-

sztofa, quae (arma) imlgari polonica tuo Odrowascli mmcupan-
tur singulcwi (piodcim redimiculo et ornamento habere decorata,

"Szczególniejsz jak ozdob jakby acuchem jakim odzna-

czy« i dlatego przydaje mu wzotego, zielon l^arw
przewietlajcego S m o kaw, aureum intermi.rtuni et

trcmsparentem iridi colore Draconem, ujDowaniajc Krzy-

sztofa i potomków jego obojga pci do ozdobienia nim herbu

rodowego, do uywania go tak na wojnacli jak i na turnie-

jach, pojedynkach ... do umieszczania go na cliorgwiach,

zamkach, nagrobkacli, pieczciach, sygnetacli, pomnikach, pier-

cieniach, budowlach, bez szkody jednak dla staroytnego

jego herbu, tak, ut per hec nulhi unuam fwt separatio vel

diuisio tmi ab Annis tuis antiguis, Fratribus et patruis ex Ar-

nus eisdeni oris et oriundis.

W kocu upowani cesarz Krzysztofa i jego potomków
do piecztowania » c z e r w o n y m w o s k i e m dol^umentów

publicznych i pr3"watnych, odnoszcych si tak do spraw icli

wasnych jak i obcych«.

Odtd ów skrzydlaty potwór, z otwartej paszczy ziejcy

ogniem, bdzie szponami swymi ujmowa tarcz lierbow
Krzysztofa Szydowieckiego, sn niezmniernie dumnego z tego

cesarskiego odznaczenia, jeli j)óniej na wszystkich pomnikach
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Szczegó Z dyplomu ces. Maksymiliana I (tabl. XXXVII).





sztuki, przez siebie tuiulowanych, nie omieszka iiiiiieci swego
nowego herbu*').

A szczycie si smokiem tym bdzie nie tylko Szydowie-
cki, ak^ w kilkadziesit lat póniej, przez [)amie zapewne
serdeczn na dziada, z pewnoci jednak i z przewiadczenia

Fig. 83. Herb Odiow ze smokiem. Szczegó z dyplomu ces. Maksymiliana I.

nadajcego Krzysztofowi S. tytu barona. (Król. Arcli. pastw, w Wrocawiu).

O splendorze cesarskiego herbowego dodatku, syn hetmana
w. k. Tarnowskiego*^) kae go umieci na wasnym, grobo-

wym monumencie w tarnowskiej katedrze, prawnuk za Krzy-

sztofa, ksi Albert Wadysaw Radziwi, na barokowym
portalu zamku w Szydowcu*^).
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Domyla si nam acno, majc na uwadze próno^")
kanclerza i dbao jego o )lask zewntrzny, jak bardzo cie-

szy go musiao i)owysze odznaczenie, a jak naprawd smu-

ci, e nie wypadao mu nosi nadanego mu przez Maksymi-

liana tytuu »barona witego rzymskiego pastwa« ^^).

Solidaryzowa si jednak nuisia ze stanowiskiem zaj-

tem j)rzez panów polskicli, których cesarz "zwyczajem swoim ^^)

j)ragn utytuowa, którzy mu atoli owiadczyli, e za ask
cesarsk dzikuj, ale przyj jej nie mog, zadowoleni s
bowiem z ojczystego szlacliectwa, nie potrzebujcego osobnych

dodatków i odznacze «.

Postanowienie dostojników wielu si nie })odobao, do

nicli za z pewnoci nalea i kanclerz i chocia tytu sam
przyj, nigdy go jednak nie uywa.

W cztery dni |)óniej nowe dostojestwo si)ado na

lvrzysztofa.

(idy wie dosza króla, e umar Iietman w. k. Mikoaj

Ivamieniecki, wojewoda i starosta kralvOwski, obie godnoci
otrzyma Szydowiecki, za gorcem wstawieniem si cesarza

i królów: Wadysawa i Ludwika ^^), pomimo klauzuli uchwa
piotrkowskich z roku 1504, wzbraniajcej czy kanclerstwo

z godnoci wojewody.

.lako krakowski starosta, obj za |)owrotem do I\.ra-

kowa mieszkanie starociskie na zamku królewskim, z czego

oraz ze wieego dodatku cesarskiego na her)ie Odrow,
skorzysta ])o kilku latacli Krzycki, i i)rzywodzc na pami
kar °^), wymierzon przez archanioa Miciaa Lucyferowi

za jego pyszne danie królowania w niebie z I^ogiem,

zwróci si Do z zapytaniem, jak cierpie moe podobne

(w postaci smoka) na zamku kral-cowskim ssiedztwo ^^),

a w innym epigramie odda pen ironii pocliwa cesarzowi,

e susznie ma kanclerz w lierbie koron i smoka, sam bo-

wiem wszystkiem rzdzi i wszystko j)ochania ^*^).

Dziewitnastego sierpnia stan Zygmunt Stary z orsza-

kiem w Ivrakowie. W kilka tygodni potem (2/X) zgasa kró-

lowa Barbara. W powiconym Szydowieckiemu wierszu.
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Tabl. XXXIX.

Wrocaw. Król. Archiwum pastwowe.

Herb Krzysztofa Szydowieckiego: Odrow ze smokiem.
*

Szczegó z dyplomu ces. Maksymiliana 1. (Tabl. XXXMIj.





Fij^. 84. Tryumf cesarza Maksymiliana I.

Paskor/etia w drzewie orzechowem wedug projektu A. Diirera,

(Muzeum Louvre w Paryu).
(Jahrhudi d. Ksnilgeti. d. Ali. Ka/serh. B. XXIX. H. 1).

W którym o tym ))iu)\vym smiitkii" Krzycki wspomina i a-
skawej jego ocenie poleca })rzysane mu równoczenie aosne
rymy ad trisid Inisa królowej, zapowiada ])oeta, jakby drugi

Horacy, e przez pie jego y l)dzie przez dugie lata ten,

per iiem congressi siint trcs cum Caesarc reyes.

Pomimo tryumfalnej luity, l)rzmiacej w tych sowach,
))tryumfatorem« istotnym czu si Maksymilian. Prócz nowo
zapewnionych widoków na czesko-wgiersk koron, przed

oczyma jego konkretne ju ksztaty przybiera dawno ywiony
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zamiar: wyprawy przeciw Turkom na czele l^sit chrzeci-

jaskich. W duchu czu sie; ju naprzód ))tryumfatorem«, nie

dziw wic, e w tej postaci przedstawia cesarza wykonana

na zamówienie jego |)askorzeba ^^) dzi w Louvrze (fig. 84),

której napis, skomponowany i)rzez nadwornego historyografa,

Stabiusa ^% w kocowych sowach istotn zawiera my Ma-

ksymiliana :

Priiiccps polcidissimus iiiclfiliis Yicoridc Triiiiuphiior.
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ROZDZIA XI.

Gody królewskie. „Traktat przyjani i braterstwa".

(1516-1519).

))Stracilimy tedy jedynego ju
naszego brata, którego za ojca na-

///^B^^^4J^^p*V\ szego uwaalimy «. Tymi sowy
KsmKUl _r \\\ okrela król Zygmunt ^) w licie

do Maksymiliana I. z 27 marca

1516 r. strat, jak przez zgon

najstai'szego brata swego poniós.

Odzwierciedla si w nich rzewny

smutek i bole za tym, który

okazywa zawsze Zygmuntowi
gorc, bratersk mio, i jak

w czasach, gdy tene by jeszcze

bratem - królewiczem, przygarn
go u siebie w Budzyniu — tak

i w póniejszych latach nie mao Zygmuntowi skada dowo-
dów serdecznych swych, rodzinnych uczu.

Osieroci Rex hene syna dziesicioletniego zaledwie, Lud-

wika, na którego dziecice barki spada teraz cay ciar rz-
dów nad krajem w smutnym znajdujcym si stanie i miota-

nym przez dwa, wrogie sobie stronnictwa. .ledno, pozostajce

gównie pod wpywem Austryi, tworzyli naznaczeni przez

króla Wadysawa opiekunowie Ludwika: kardyna Bakacs,

Jan Bornemisza i siostrzeniec Wadysawa, .lerzy, margrabia

Fig. 85. Królowa Marya wgierska.
Drzeworyt wspóczesny.

CC. i k. Bibl. fideikom. w Wiedniu).
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brandenburski, których znowu poleci Re.r hene opiece papiea,

cesarza i króla jiolskiego *). Na czele drugiego, narodowego,

sta Jan Zapolya, marzcy o usuniciu opiekunów i wpywów
obcych, a o zdobyciu dla siebie godnoci gubernatora pa-
stwa, jakim by niegdy Jan Hunyady za czasów Wady-
sawa V ').

W takiem pooeniu byy Wgry, kiedy wkrótce po

mierci Wadysawa przybyli do Krakowa wysacy Ludwika

z prob, aby król raczy posów przeznaczy, którzy z po-

sami cesarza, z rad królewsk i sejmem radzi mieli nad

sprawami modego króla i uporzdkowaniem administrac}^

i sdownictwa *).

Króla jednak Zygmunta nie byo w stolicy; bawi na

Litwie ''), W jego zatem zastpstwie i imieniu delegowa senat

do Wgier arcybiskupa askiego i Krzysztofa Szydowieckiego.

Skoro posowie polscy, cesarscy i papiescy przybyli do

I^ud}', udali si na zamek i tam z opiekunami Ludwika i rad
królewsk odbyway si narady ^). Uchwalono sprzeciwi si
obiorowi i*ubernatora, da natomiast zastrzeenia dwócli

gosów w radzie dla dwóch penomocników cesarza i lvróla

polskiego oraz utworzenia rzdu z wydziau skadajcego si
z szeciu czonków '). W imieniu króla rada przeniosa na-

stpnie obradujce tymczasem pod wodz Zapolyi stany w Ra-

kos do zamku królewskiego, gdzie pod oson silnej zaogi

spodziewano si wywrze skuteczny wpyw na niego. A gdy

od przybywajcych dano zoenia broni przed wpuszcze-

niem icli do zamku, stany odgady oczywicie zamiar zapania

ich niejako w puapk i presyi wywiera si majcej na bez-

bronnych. Zaczli tedy stronnicy Zapolyi — odpacajc si
piknem za nadobne zdobywa zamek, skoro jednak do-

wódca zaogi wypali kaza z dzia, wielki strach pad midzy
szeregi oblegajcych, tak, i czemprdzej od zdobywania od-

stpili i w znacznej czci Bud opucili, a razem z nimi

Zapolya, którego uwizienia domagao si stronnictwo austrya-

ckie. Jedynie broni go wgono pose polski(( *) (niewtpliwie

aski). W ten sposób opiekiuiowie Ludwika, utrwaliwszy

swoj wadz i wpyw, kazali uchwali pozostaym stanom,

e kraj nie potrzebuje ani gubernatora ani obcych opiekunów
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Tmi.i. xl.

Lwów, Zbiory J. E. I^^ona hr. Piniskiego.

Ludwik Jagiellocz5'k, król wgierski.

Wspóczesii}' portret olejny na drzewie.





(cesarza i Zygmunta), a rzdy sprawowa niiala rada królew-

ska. Zapoly uagodzono obiorem na drugiego stranika ko-

rony ').

Powróciwszy do Polski, nad innego rodzaju porzdkami
myle znowu musia kanclerz w. koronny. Zaczy mianowi-

cie nadchodzi grone wieci o zamierzonym najedzie tatar-

skim. Szydlowiecki, i)ragnc przygotowa odpowiednie rodki

obrony, zwoa szlacht krakowsk do Proszowic ^°) i przed-

oy jej dwie propozycye: albo uchwaliwszy pobory, pomno-y liczb onierza, t. zw. suebnych, albo te wasne nad-

stawi piersi w obronie kraju, t. j. wezwa pospolite ruszenie.

Nie uczyniono jednak nic zgoa; za przykadem ziemi kra-

kowskiej poszy inne ziemie i powiaty, tak, e Tatarzy bez

adnego oporu w wielkiej liczbie wtargnli w lipcu na Ru
i Podole i j)od Buskiem si rozoywszy, upili kraj przez

blisko dwa miesice.

Kilka zaledwie zagonów nieprzyjacielskich pobili hetman

w. k. Firlej, oraz wojewoda podolski, Marcin Kamieniecki,

a tymczasem gówne siy tatarskie obcione upem, wziwszy
w jassyr okoo ÓO.OOO udzi, spokojnie wróciy do domu^^).

Tymczasem owdowiay ki'ól Zygmunt, nie majc syna,

zacz myle o powtórnem maestwie. Nowy od zjazdu

wiedeskiego przyjaciel, cesarz Maksymilian, swata go za-

wzicie we wasnej rodzinie. Cesarz przez posa swego, Brze-

tysawa Swichowskiego, nama-

wia Zygmunta, aby w mae-
stwo poj albo wnuczk jego,

Eleonor burgundzk, lub te
Bon , synowic jego drugiej

ony. Blanki, z rodu ksit
medyolaskich Sforza, i propo-

nowa mu, aby w tej sprawie

zjechali si w Wiedniu lub

gdzieindziej, gdzieby Zygmunt

pozna móg obie ksiniczki

i o wyborze swym rozstrzy-

mi 1*1 Pragnby równie c'e- ''•-• '^•'- ^'^"' ^"''^^"'. " ^^^-gierski.

*^ ' o i. ..

^
Drzeworyt wspóczesny.

sarz, aby lub odby si w jego (c. i k. Bibi. fideikom. w w\edniu).
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ol)ecnoci, tymczasem jednak })r()si Zygmunta o decyzy przed

w. Marcinem (11 listopada), gdy nie brak konkurentów do

rk wspomnianycli ksit^niczek.

Król nie z\vlekajc rozpisuje listy do znaczniejszych se-

natorów, a midzy nimi i do Krzysztofa Szydowieckiego,

komunikujc im urzdowo propozycye cesarskie i proszc

o ich ztlanie, gdy nie chce bez ich rady zawiera mae-
stwa, obchodzcego niemniej Rzeczpospolit jak jego samego^^).

Tymczasem usuny Jan Ikiner, ui)nik wielicki, postara si

ju o portret ksiniczki Eleonory. Wizerunek podoba si do-

sy ki^ólowi; kto wie jednak, czy odpowiada rzeczywistoci,

czy malowany jest, jak si trafnie Zygmunt wyraa, »sprawie-

dliwie i szczerze" ? ^^)

Gdyby tak mie drugi portrecik ksiniczki, obiecany

przez kanclerza; monaby oba porówna i w ten sposób lej)-

sze, jakie z j)rawd zgodne wyrobi sobie zdanie ^^). Prosi

wic lvi'ól Szydowieckiego o przysanie mu tego portretu, za

co szczerze wdziczny mu bdzie. Tym za waciwym do-

stawc drugiego portretu ])y nie kto inny, jak sam cesarz.

On to bowiem uy naprzód ])orednictwa kanclerza yv przed-

stawieniu ki'ólowi swych projektów i gdy ju upewni si
przez Szydowieckiego, e Zygmunt chtnie zgodzi si na jego

propozycye, wysa dopiero z formaln misy w tej sprawie

Hrzetyslawa Swichowskiego ^^). Wiedzia sn Maksymilian,

jak najlepiej zljada teren a nie myli si w nadziei, e
kanclerz, którego sobie tak zniewoli na zjedzie wiedeskim,
skwapliwie zajmie si urzeczywistnieniem cesarskich planów.

Zdaje si, e musia równoczenie upowani kanclerza, aby

w razie, gdyby król zapragn mie portret której z ksini-
czek, zwróci si z tem do Wiednia, a yczeniu Zygmunta

natychmiast stanie si zado.
Nie wiemy, czy Szydowiecki wywiza si z obietnicy,

danej królowi, do, e król zdecydowa si na wybór ksi-
niczki Eleonory i o tem postanowi zawiadomi cesarza przez

lAafala Leszczyskiego.

Wysannik królewski mia jednak zarazem Maksymilia-

nowi owiadczy, e z powodu wojny z Moskw lub nie

mógby w lecie (1517 r.) nastpi, chtnie atoli wyle król
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w tym czasie do Wiednia posów do oznaczenia lerniiini za-

wrze sit^ majcego maestwa. lUiohy za dla niego wygo-
dniej, aby dla tych pcrtraktacyj ksiniczka i)rzyl)ya do Wie-
dnia, jak to cesarz kiólowi obieca *^).

I gdy ju Zygmunt o Kleonorze tylko myla, le do
cesarz posa, e w])re\v oczekiwaniu jego, Burgundowie i Hisz-

panie nie chc przyzwoli na maestwo jej z królem Polski,

Fig. 87. Ksiniczka Eleonora bur<;uiul/.lva.

(Ces. Muzeum nadw. w Wiedniu).

a to dla znacznej odlegoci od ojczyzny ksiniczki, w razie

mierci brata, dziedziczki korony hiszpaskiej i dzieraw bur-

gundzkich.

By to oczywicie wybieg ze strony cesai'za. Wiedzia on
z góry, e z tego maestwa nic nie bdzie, a odnonej swej

propozycji uy tylko jako przynt dla ubiegajcego si za

wietnemi koligacyami Zygmunta, aby go utrzyma w ten

sposób w cisym zwizku ze sob. I gdy ju Zygmunt, nie
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podejrzYwajc szczeroci intencyi cesarza, na maestwo
z ksiniczk Eleonor przysta, wystpiy nagle powysze,

nil)y nieprzewidziane przeszkody, z których cesarz gadko

wybrn, ofiarowujc Zygmuntowi na maonk siostrzenic

swej ony 13anki Sforza, Bon, ksiniczk l^aru, yjc na

wygnaniu, ale pikn i bogat.

O tej odpowiedzi i propozycyi cesarza zawiadamia król

swego najbliszego z doradców, Krzysztofa Szydowieckiego,

donoszc nni zarazem, e ksiniczka woska ma mie nie-

may posag i e posiada ju jej portret, przywieziony nui

przez sekretarza ksinej Izabelli, matki Bony, przybyego

wraz z i)oslem cesarskim ^®).

Jeli wizerunek Eleonory podoba si Zygmuntowi tylko

))dosy«, to o portrecie Bony pisze król do l^anclerza, e nui

si wbardzo podoba« (bcnc nobis placet) ^^) i zatrzymuje go

te a do powrotu swego posa z Wiednia, majcego ju
przywie ostateczn decyzy cesarza co do powtórnego tego,

maeskiego projektu.

Z szacunku bowiem dla cesarskiego majestatu ^^), })ozo-

stawia Zygmunt ostatnie sowo w^ tej sprawie Maksymilianowi,

do którego wysya teraz Stanisawa Ostroroga, kasztelana ka-

liskiego, i .Tana Konarskiego, sel^retarza swego, którzy prosi

maj zarazem cesarza, aby ksiniczka Bona przybya do

\\'iednia, gdzieby atwiej byo królowi przyj j przez po-

sów, anieli na dalekie poudnie icli wysya.
Ale matka Bony Izabella nie chciaa o tem sysze, aby

posowie lvróla nie mieli przyby do Baru i tam per prociira-

tionem nie zawarli maestwa z Bon.
Rad nie rad le wic Zygmunt Ostroroga i Konarskiego

do ojczyzny piknej narzeczonej.

\\' kraju tymczasem nie brako niechtnycli mae-
skiemu })rojektowi Zygmunta. Najwpywowszym z nich by
arcybiskup Laski, który chtnie byby oeni króla z ksi-
niczk Ann mazowieck. Zoliwi mówili, e prymas nie

by zupenie bezstronnym rzecznikiem tego zwizku, e ró-
da yczliwoci jego i poparcia szuka naleao w prezencie

z l.OOO dukatów, ofiarowanycli mu przez ksin Ann^\).

Gdyby nawet tak nie byo, to pozostaje do jeszcze
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powodów i to o wiek'

powaniejszych, dla któ-

rych aski nie by zwo-

lennikiem m a e s tw a

króhi z I^on. Byy nimi

zasadnicze rónice zapa-

trywa politycznych, ja-

kie dzieliy .askie<^o od

Szydowieckiego i Tomi-

ckiego.

Peen miaych, re-

formatorskich pomysów,
prymas przeciwnikiem

by zawsze austryackiej

polityki kanclerza i pod-

kanclerzego, a gdy z tej

walki wyszed pokonany,

ambicya jego ograniczy

si musiaa na zabiegach

okoo wyniesienia was-
nych bratanków, Jana i

Hieronima, zaspokojeniu

osobistej dzy, znaczenia i wpywu przynajmniej na polu

kocielnem, snucie wreszcie odmiennych od kanclerza, matry-

monialnych projektów dla króla ^^). Std musia nieclietnie

patrze na zwizek Zygmunta, który by dzieem Maksymi-

liana, a porednio Szydowieckiego i Tomickiego. Drogi icli

politycznycli zapatrywa zawsze si rozchodziy, std niena-

wi prymasa do kanclerza i biskupa przemyskiego *^). e
i oni nie]^kryli si z niechci do prymasa, to pewna. Tomi-

cki nieraz surowo w listach swoich wyraa si o askim,
a zupenie go ju nie oszczdza siostrzeniec biskupa Krzycki,

zwic poprostu prymasa »mij«.
W takiem usposobieniu dla askiego, atwo byo zwolen-

nikom kanclerza przypisa niecnej robocie prymasa »italskie

praktyki gwiazdarskie<< ^*) (Bielsl-ii), jakie w lecie 1517 si po-

jawiy, a groziy królowi chorob i mierci rych. Domylano
si, e celem ich byo wywoa w kraju zamieszania i rozruciy^^).

Fig. 88. Zygmunt Siary.

Drzeworyt Mvlius'a / i-okii lóSl.

(('.. i k. liihi. luleik. w Wiedniu).

215



Krzysztof Szydowiecki jest niemi ogromnie przeraony.

Przywizany naj szczerzej do króla i peen obawy o los pa-
stwa, troska si niezmiernie o zdrowie i ycie Zygmunta
Starego, I jak cay ówczesny wiat na przeomie redniowie-

cza i odrodzenia, godzi on wiar gbok z obaw przed

wróbami, czarownikami, gusami.

Zygmunt Ijawi w Wilnie. Trzeba go o tych judicia ita-

lica "') zawiadomi, nie wprost jednak, mógby zbyt si prze-

razi, niech go powoli przygotuje przebywajcy z nim Tomi-

cki i w kocu wyzna mu ca prawd.
Tak rozumowa Szydowiecki, piszc list do Tomickiego,

przesyajc mu zarazem hina ex Itnlui Judicia ^^).

Tomicki, chocia ducliowny, )iskup, jest niemniej zanie-

pokojony. Namyla si dugo, czy ma je poda do wiadomo-

ci króla.

Przypomina sobie liczne j)rzykady nieszczliwych wy-

padków przez praktyki gwiazdarskie przei)owiedzianych ^*),

ale wnet otrzsa si z tych zabobonów i w odpowiedzi na

list kanclerza ])isze, e ))wróby one nie l)ardzo go poruszyy«,
e zgoa nie mona im wierzy, kiedy bowiem te witalskie

wróby « w roku ubiegym przepowiaday królowi powtórne

oenienie si i ból oczu, nic zgoa si nie sprawdzio, nato-

miast zasza mier króla Wadysawa jak niemniej zwyci-
stwo Zygmunta.

Wreszcie decyduje si na zakomunikowanie icli królowi.

Czyni to jednak mimochodem, leuiter i radzi królowi z uwagi,

e ))ciao ludzkie wystawione jest na tysice chorób«, aby

przyj zdolnego lekarza, pisze równie do Miechowity, l)y

i on »swoje wypowiedzia zdanie«.

Ale najbardziej po msku i po chrzecijasku zachowa
si wobec wrób tych sam król. .est wj)rawdzie pod pewnem
smutnem wraeniem, czuje si trocli przygnbiony, tak, e
Tomicki auje, e powiedzia o nicli królowi, godzi si na-

wet na przyjcie lekarza, wnet jednak otrzsa si z gniot-

cych go ol)aw i w licznym, i)enym niewzruszonej wiary

w Opatrzno I^osk, licie do Szydowieckiego *^), dzikuje

naprzód za okazan mu przez kanclerza trosk o jego zdro-

wie i jak ten uir sapiens, ca ufno swoj pokada w Bogu,
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w Którei^o mocy ley »los, mier i ycie ludzkie", wierzc,

e "poznanie j)rzyszycli rzeczy |)ozosta\vione jest jedynie Ho-

ej, a nie ludzkiej mdroci«.
.lest on nai)rawd w tej chwili owym ksiciem iiwonrussi

(tiiimi^^), za jakiego w oczach wspóczesnych uchodzi. Kiedy

król podzieli si nastpnie ze swymi doradcami otrzymanemi

smutnemi wróhami, »ze lzami« zaczli si usj)rawiedliwia,

e nic pochodz one od adnego z nich, przyznawali Jednak

z gorycz, e wyszy »>z Polski«. Wierzy im król, i)odejrzywa

jednak, e uknuo je kilku niecnych ludzi, ahy w powsta-

ym ewentualnie zamcie "przeprowadzi mogli swoje y-
czeniaw ^M-

Jakkolwiekhd, wróbiarskie )>piaktyki<< nie zdoay za-

chwia równowagi duchowej Zygmunta i odbi si na jego

zdrowiu, przeciwnie król z ca energi zabiera si do przy-

gotowa na przyjcie woskiej ksiniczki, przyszej maonki
z porki cesarskiej.

Sam zamek krakowski, którego restauracy rozpoczto

od ciwili wstpienia króla na tron^^), rk Franciszka, wo-
skiego ai-chitekty, dwignity z dawnego zaniedbania i ruiny,

przedstawia si ~ jak Decius pisze nad wyraz okazale

i wietnie. Woskiego równie artysty j)omysem by plan

kaplicy, w tym wanie roku, 1517, j^rzez Bartomieja Berecci

przedstawiony Zygmuntowi ^^), któiy projekt mistrza po-

chwali, oczekujc tylko spenienia jego przyrzeczenia, e
w pó czwarta roku z omiu rzebiarzami robot wykona^*).

Nie potrzebowa wic król pónocnej, dalekiej krainy

wstydzi si swej rezydencyi i swoich rzebiarzy i archi-

tektów przed córk domu, w którego usugach by Bramante

i I.ionardo.

Obecnie jednak chodzio o wewntrzne przyozdobienie

komnat, sprawienie dworowi wystawnych szat, obmylenie

rozmieszczenia spodziewanych goci.

Król wszystkiem ywo si zajmuje. Do Bonera pisze

w sprawie zakupna kosztownych materyj ^^), w licie do Krzy-

sztofa Szydowieckiego myli o przygotowaniu mieszkania

dla córek ^'''), które równie na weselne gody przyby maj.
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Gdy tak Zyiijmiint Stary sposobi sic na j)rzyjcie Bony,

l)oso\vie polscy, ()stroró<^ i Konarski, pucili sic w jesieni do

Woch.
Przyszo im tam si)dzi zim, na yczenie bowiem ma-

tki. Bona z wiosn dopiero wyruszya w podró do Polski.

Przysz ki'óow wyprzedzili posowie polscy i powitali

j w Gylei, towarzyszc jej w dalszej drodze do Wiednia,

a stamtd do Oomuca, gdzie Bona s])dzi miaa Wielka-

nocne wita.
Na powitanie maonki w Oomucu wyznaczy król

.lana Lubraskicgo, biskupa poznaskiego, Erazma Cioka,

biskui)a pockiego, ukasza Górk, kasztelana poznaskiego,

i kanclerza Szydlowieckiego.

Ten ostatni jednak nie byl rad z nowego poselstwa.

Mia jakie trudnoci ^'), o których nam bliej nic nie wia-

domo; do, e zwróci si do ki^óla z prob o uwolnienie

go od poselstwa ^^).

Zrobi to jednak zapóno, gdy vról zaznacza w odpo-

wiedzi brak czasu, aby kto inny móg odpowiednio na drog
si i)rzygotowa, a zreszt bardzo mu na tem zaley, aby i t
misy speni kanclerz, któremu waniejsze poruczal byl

sprawy i Idórego usugi zawsze wychodziy na chwa króla

i wielk mu zawsze rado sprawiay ^^). Niech si wic kan-

clerz nie ociga i najprdzej do drogi przygotuje i wystpi,

))jak zwykle wspaniale«.

Nie móg Szydowiecki wobec takiego listu duej si

wzdraga, jedzie zatem z wymienionymi wyej posami na

powitanie przyszej królowej do Oomuca.
Trzynastego kwietnia opucia Bona Oomuniec, pitna-

stego stana przed murami Krakowa. Tutaj wyjecha na jej

spotkanie l;ról, a towarzyszyli mu: Kazimierz, margraliia bran-

denburski, Stanisaw i Janusz, ksita mazowieccy, matka

ich i siostra, kardyna Esteski, ksita K.azimierz i Wady-
saw Cieszyscy. Po i)rzywitaniu Bony przez Zygmunta, cay
orszak, poprzedzany j)rzez Krzysztofa Szydlowieckiego, nios-

cego bero ^°), uda si do witecznie przystrojonej stolicy.

W katedrze przyj dostojn par wykwintn mow biskup

Tomicki.
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Omnasti';() kwietnia odby si liih. Pi'ócz gnc'] ju
ws|)omnianycli, wzili w uroczystoci tej udzia nowoprzybyli

ksita: Fryderyk Lignicki, Jerzy na lirze^u i Kaiol na Ziem-

bicacb ^^). '

Po kocielnym obrzdzie zasiedli królestwo, ksita
i dwór do wystawnej uczty, w której prócz Krzysztofa Szy-

IN BONAE REGINE ^FFIGIM

Fit« 89. Królowa Bona.

Drzeworyt z Deciusa Contenta de Yeustatibiis Pol. z r. I.i21.

(M>izeii7n Polskie I

.

dowieckiego wzi take udzia brat jego, podskai'bi w. kor.,

Mikoaj, przyszy zi kanclerza, póniejszy zwycizca z pod

Ojertyna, Tarnowski, oraz ksi Karol na Ziembicacli, za

którego syna, Jana, wyjdzie kiedy za m córka Ivrzysztofa,

Krystyna.
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w dwa miesice niesj^ena po ych uroczystociach wi-

dzimy Krzysztofa znowu na Wgrzech. Tym razem wiodo
go do Budy nie zlecenie lvrólewskie, lecz sprawa prywatnej

raczej natury, nie liez politycznego jednak znaczenia.

Zjeda si tam nasz kanclerz z Jerzym Szakmarym, bi-

skupem Piciukocioów i 13 czerwca (1518) zawiera z nim

traktat wzajemnej przyjani i braterstwa*^). Z wnajwyszym
sekretarzem« ^^) króla wgierskiego czya Szydowieckiego

kilkunastoletnia znajomo, datujca si od czasu pobytu kró-

lewicza Zygmunta na Wgrzech, a wznowiona w czasie zjazdu

wiedeskiego 1515 r, i zajiewne odwieona podczas nieudaej

misyi kanclerza, odbytej w r. 1517 na dwór wgierski. Jakie

uczucia ywi ])iskup Jerzy dla Zygmunta 1., wiadczy o tem

formalny pisemny akt, jakim dygnitarz wgierski ponawia

swe suby wobec Zygmunta**); widzielimy take, jak szcze-

rze o sprawy Wgier troszczy si król polski, w Krzysztofie

Szydowieckmi znajdujcy zawsze gorcego ich rzecznika.

Polak suy Wgrom, Wgier Polsce, z szczególniejsz wier-

noci*^).

A kiedy umar Re.r bene *^) i pastwo jego w nader

smutnym znalazo si stanie, wtedy tem gorliwiej o jego do-

bro stai'a si, zdao si obowizkiem biskupa Jerzego a su-

sznie i serdecznego jego drulia, kanclerza Szydowieckiego.

By za cel ten snadniej osign a zarazem podnie powag
i znaczenie obopólne w^ \\'grzech i w Polsce, za braci pragn
si uwaa, ))jakby z jednych i tych samych rodziców zro-

dzonycli« *'), formalnem zwiza si przymierzem. Wic jako

bracia przyrzekaj sobie nawzajem dba o dobr sw sawi,

nie tylko sta na stray wzajemnej powagi, ale przy nadarza-

jcej si sposobnoci stara si o jej wzmoenie*^).

lubuj sobie szczególniejsz mio; krzepi ma ich ona

wród twardych dowiadcze ycia i sta si ródem wsze-

lakiej pomocy, z jak jeden drugiemu — z krewniakami na-

wet — spieszy ma w razie potrzeby*^).

Mie bd wspólnycli przyjació i wrogów i gdyby ze

strony tych ostatnich grozi jednemu z nich miao jakiekol-

wiek niebezpieczestwo, gdyby oszczerstwo targn si miao
na dobre jednego z nich imi, to drugi wszelkiemi siami
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stara si l)dzie ostrzedz o nidi »l)rata« a w (lainiii razie

zdusi |)odstei)nc »machinacye« '"^h

To jedna strona tej umowy zaeze|)n()-()(i|)()ine niejako

przymierze. Dru^ia, wzajemne zobowizanie, moe którego

zdolnoci i zasol)y jednego suy take maja ku ])oytkowi

i dobru drugiego. I (jiiidciuid fiiciilctis. opiim ac foi-diiKirum

iii iiiiius iii (dciiiis (iiKuiiw coniinodiiin cl iitdikdcn) j)crind('

conucrtidiii'. iit in siium propriuu}'^). Zda\vaol)y si, e ustp

ostatni w przymierzu »braterstwa" jest zupenie na miejscu;

nie razil)y on te istotnie w innym tego rodzaju ukadzie.

Ale klauzula powysza w umowie, której jedn ze stron by
na grosz akomy^-) kanclerz Szydowiecki, budzi mimowoli
podejrzenie, e nie osob biskupa lecz jego bogactwa ^^) prze-

dewszystkiem mia Ivrzysztot" na oku, pragnc go mie przy-

jacielem i bratem. Ze kanclerz dla biskujni móg mie rzeczy-

wist przyja a szczer ch suenia latl i wpywami
swymi pastwu, którem wada i)ratanek ukochanego jego

pana, wtpi nie mona, ale interes i)rywatny kanclerza by,

jak sdzimy, gównym przymierza tego bodcem i celem,

z którym — szczliwym zbiegiem okolicznoci — suba dla

króla Wgier i osobista przyja dla Jerzego Szakmary naj-

zupeniej moga i w j)arze, owszem, pomocna by nawet

w osigniciu waciwego celu.

A dla biskupa traktat »braterstwa'< z wpywowym kan-

clerzem potnego, ssiedniego pastwa przedstawia w ów-
czesnym zwaszcza zamcie na Wgrzecli warto sojuszu po-

litycznego, ponad w^szelk wtpliwo harmonizujcego równie
z uczuciem szczerej przyjani dla nowego »brata«, o którym

nie zapomni w ostatniej swej ycia godzinie.

Bo w trymfalnym rydwanie Ivrzysztofa Szydowieckiego
szy zawsze dwa alegoryczne rumaki — Amor Pidriae i .1////

sacra fames.
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ROZDZIA XII.

Sprawy pruskie.

(1520-1527).

Kongres / r. lól,") i)rzy\vr()cH zupen zgod midzy ce-

sarzem a Zygmuntem. A do mierci te swojej wiernie

i szczerze sta Mal\symilian po stronie la'óla posl<iego. Lojal-

nym si zwaszcza odtd oi^aza w sprawie i)rusl\iej, l^tór

spodziewano si za wpywem cesarza równie pomynie za-

atwi.
Nadzieje te jednali zawiody. Nastpca Mal^symiiana,

Karo V. nie idzie ju w lady swego dziada, owszem zal<a-

zuje Albrechtowi liodu skada ^).

Woliec tego musia Zygmunt znowu za or cliwyci,

al)y zmusi nim i)utnego siostrzeca do wypenienia warunku
pokoju toruskiego.

Z kocem grudnia 1519 wybucha krwawa walka, ])rzez

kilkanacie miesicy si wlokca. I gdy zwycistwo Polski

byo ju blizkie, stan za interwency cesarza pokój w To-

runiu, dokd wyrusza król 23 stycznia 1521 r., któremu midzy
innymi towarzyszy take kanclerz Szydowiecki.

Z pocztkiem kwietnia (1521) przyszed tam do skutku

za interwency papiea, cesarza i Ludwika wgierskiego, cztero-

letni rozejm z Albreclitem.

Szydowiecki, chocia stronnik wiedeskiego dworu, nie-

rad by widocznie z zawartego pokoju, jeli ostatecznie wyrazi
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si do Krzyckicgo:

))Wolabyni , abymy
si modlili raczej do

w. Stanisawa, ni do

Wojciecha<*. W alu-

zyi zatem do osta-

tniego imienia (Al-

bertns), dosy jasno

wyrazi kanclerz ów-

czesne swoje zapa-

trywanie na stosunek

Polski, a jeli póniej

(1525) je zmieni, to

poprostu w szczerem

przewiadczeniu , e
droga, któr obra,

prowadzia jedynie

do celu . .

.

W jesieni r. 1523

z wietnym jak za-

zwyczaj orszakiem

dworzan , wyruszy

z Ivrakowa Krzysztof

Szydowaecki w no-

wem do krajów au-

stryackicli poselstwie.

Ludwik wgierski

prosi króla Zygmun-

ta, aby dla naradze-

nia si z nim i szwa-

grem jego, arcyksi-

ciem Ferdynandem,

w sprawie wyprawy
przeciwko Turkom,

przyby do V>'iener

Neustadt , ulubionej

siedziby ongi cesarza

Fryderyka III. Król

Fig. 90. Królowa Anna, ona Ferdynanda I-go.

Rysunek piórkiem i tuszem Francesca Terzio.

{Jahrh. d. Ks?»lg. d. Ah. Kaiserh. B. IX).
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sam w drog wybra si

nie móg, chtnie jednak

wysa w swojem zastp-

stwie kanclerza , który

tyle ju odby misyj do

obcych dworów, ku wiel-

kiemu zawsze zadowo-

leniu Zygmunta.

Pan wojewoda kra-

kowski jest w jak naj-

lepszem usposobieniu.

Ciesz go wic prawdzi-

wie wszystkie honory,

z jakimi go na dworze

arcyksicia Ferdynanda

w Wiener Neustadt przyj-

mowano, i z widoczn
radoci donosi królowi

o spotykajcych go na

kadym kroku zaszczyt-

nych wyrónieniach ^).

Przenocowawszy 16/X w Dreiskirchen, w miasteczku, w któ-

rem w r. 1515 zatrzyma si take Zygmunt ^), udajc si na

polowanie do Wiener Neustadt, na drugi dzie puci si kan-

clerz w dalsz podró.

I3o celu jego podróy "zaledwie tylko cztery mae mile«

i gdy vSzydowiecki o mil ju znajdowa si przed Noua Ci-

uias, miy widok uderzy jego oczy.

Oto arcyksi wysa naprzeciw kanclerza Filipa, pala-

tyna Renu, i wysolvich dostojników j)astwa: Krzysztofa, bi-

skupa lublaskiego, Mikoaja, biskupa Wiener Neustadt, Jana

(laymanna, W. mistrza rycerzy w. .lerzego, oraz .lana F^abri,

doktora teologii.

By to bezwtpienia przedewszystkiem honor dla posa
potnego króla, ale z pewnoci i osoba nadzwyczajnego

ambasadora nie mao równie zaway naa na wyborze

dostojnych wysanników Ferdynanda.

Pamitano tam dobrze o wybitnej roli, jak odegra

Fis. 91. Cesar/. Fryderyk' III.

Drzeworyt H. Burgkinair' a.

(Jahrb. d. Ksml/j. d. Ah. Kaiserh.i.
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kanckT/ polski w czasie /jazdii c/lcrccli nionarchów, nii* za-

poimiiano o szczególnych laskach dla Maksymiliana I, a przy-

puszcza chyha wolno, e dziki temu wszystkiemu i niezwy-

czajnym Szydlowieckici^o przymiotom, Ferdynand jak najlepiej

usposohiony hyl dla swego gocia.

Fig. 92. Wiener Neiistadt. — Kaplica zamkowa \v. Jerzego.

Std to z jego strony pene wyrónienia pierwsze powi-

tanie wojewody krakowskiego, którego w imieniu króla Lud-

wika na pól mili przed miastem witali znowu hiskup zagrzeb-

ski i zarazem kanclerz wgierski, Aleksy Turzo, ochmistrz

dworu królew^skiego, Ambroy Szarkan i inni, ogóem orszak
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skadajcy si ze stu rycerzy ))od zota i srel)ra poysl^uj-

cyci(( ^).

Po przywitaniu l^anclerza Polsl^i, posowie l^^sicy od-

prowadzili go do przygotowanej dla z rozkazu Ferdynanda

gospody, w której kanclerz nasz znalaz wszystko, ad bene et

laiite Dwendiim.

Wszystkie te odznaczenia ogromnie cieszyy a zbyt czu-

ego na wszelldego rodzaju hody i lionory l^anclerza, a rado
jego l)ya równie wielka, gdy nastpnego dnia w kociele

podczas mszy w. wskazano mu stalle w najhliszem ssiedz-

twie ))Najdostojniejszego arcyksicia«, po wysuclianiu której

i uroczystem posuchaniu kanclerza u króla i Ferdynanda,

rozpoczto rokowania nad zorganizowaniem wspólnej wy-

praw}^ przeciw Turkom. Kanclerz w imieniu swego pana

owiadczy, e Polska nie moe w niej wzi udziau z po-

wodu spodziewanego w roku przyszym napadu Tatarów

z poduszczenia Turka.

Ferdynand obieca ostatecznie przysa lO.OOO onierza,

cay wic ciar wyprawy spoczywa mia na Ludwiku, który

zobowiza si 60.000 wojska wystawi.

Prócz tych obrad toczyy si i inne jeszcze, cakiem po-

ufne midzy Ferdynandem a lvanclerzem. Chodzio o wpro-

wadzenie jakiej reformy w sposobie rozlunionego do ycia

modego la^óla i zgodzono si na pewne w tym kierunku

rodki zaradcze.

O nich jednak nie donosi ju kanclerz królowi, lecz

ustnie zda mu z nich spraw.
Spdziwszy jeszcze dni kilka w Wiener Neustadt, serde-

cznie ugaszczany i zapraszany na obiady do ksit, w osta-

tnich dniacli padziernika wyrusza z powrotem do Krakowa.

Wzrastajce wci znaczenie kanclerza i Tomickiego spa
widocznie nie daway niektórym senatorom, jeli w r. 1525

z ich namowy pocz si midzy posami ziemskimi ruch,

aby pozbawi godnoci kanclerskich Szydowieckiego i biskupa

krakowskiego %
Kto sta za posami, tern miitahile. uidgiis, kto kierowa

waciwie ca alvcy, nie wiadomo, zdaje si jednak, e uma-
cza w niej take musia swe rce talv wserdeczny przyjaciel*
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kaiu"k'rza i Jego za-

slci)cy, jakim by pry-

mas Laski. Ruchowi
temu zreszt uie l)ai-

dzo mona si dziwie,

l)amitae bowiem na-

ley, e tak Szydo-
wieeki jak i Tomicki

dzieryli swe urzdy
wbrew ustawom, za-

braniajcym czy
je z godnociami se-

natoiskiemi , wl)rew

przepisom, na mocy
których sami poprze-

dników swych usu-

nli, |)odburzywszy

przeciw nim opini

sejmow. Ale pro-

jekt pozbawienia obu

przyjació piastowa-

nych przez nich urz-

dów pozosta tylko

))pobonem ycze-
niem((, w sfer natomiast rzeczywistoci weszo inne deside-

riiim narodu, a byo niem ostateczne zaatwienie sprawy

pruskiej.

Dobiega do koca czteroletni rozejm zawarty z Al-

brechtem. Teraz trzeba byo zdecydowa, jak obra drog
czy zniewoli mistrza do hodu, czy te z mieczem w rku
wyzu Albrechta i zakon z ziemi przez nich posiadanych '^).

(idy tak zdania si wayy, król Zygmunt jak zawsze

skonny do ugod, owiadczy si za pokojem, byle tylko nie

dopuci do rozlewu krwi, w chwili zwaszcza, l-iiedy ca
uwag trzeba byo zwróci na Tiu-ka i ratowa od niego lira-

tanka, Wgry, a porednio Polsk i chrzecijastwo.

Postanowiono wic wej w ukady z Albrechtem o hod,

a tej ugody nie najmniejszym rzecznikiem byl kanclerz Szy-

;. 93. Mar\a, ona Ludwika II w gierskiei^o.

Portret olejny.

((;es. Muzeum nadw. w Wiedniu).
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dowiecki, który w lok potem si szcz^Ti, e od dawnych lat

wizaa go przyja z Albrechtem ').

(idzie i kiedy zawizay vSi te cise midzy nimi sto-

sunki, cz}' róda ich szuka naley w wspólnych studyach

szkolnych®), nie wiemy, do, e w r. 1526 móg si kanclerz

nasz powoywa na dugoletni ju z j)ruskim ksiciem zay-
o, a w r. 1525 z pewnoci niemniej przyjanie dla Al-

brechta usposobiony, wszelkiemi siami dy do tej ugody,

do hodu.

Rokowania te z Polsk prowadzili w imieniu W. mistrza

Jerzy, margrabia branden])urski, i Fryderyk, ksi lignicki,

a rezultatem ich by pamitny w dziejach naszych uroczysty

akt hodu.

W poniedziaek po Wielkanocnych witach roku 1525

oglda rynek krakowski niezwyke widowisko.

Na wybudowanem od i)oudniowej strony Sukiennic

wzniesieniu, czerwonem ])okrytem suknem, zasiad w wzacnym
ubiorze i zotej koronie pomazaniec Róy na swym Paskim
troniew. Za nim stan modziutki królewicz, Zygmunt August,

z ochmistrzem swym, Opaliskim, dalej biskup Tomicki w in-

fule, a opodal niego kanclerz Szydowiecki, jabko królewskie

w rku dziercy.

I^rzyby Albrecht z towarzyszcymi mu ksitami i klk-
nwszy przed królem, zoy jirzysig na P"wangeli, e ))za-

chowa wszystkich Ziemi (jiruskich) panu i jego nastpcom
jak niemniej Rzeczypospolitej wierno i posuszestwo, e
stara si zawsze bdzie o dobro Polski i zawsze tak t)dzie

postpowa, jak to wiernemu lennikowi ])rzystoi«.

W lenno bowiem aktem tym oddawa Zygmunt Albrecli-

towi ziemie pruskie, uznajc zarazem byego W. mistrza dzie-

dzicznym ksiciem pruskim.

A tymczasem podskai-bi w. koronny, Mikoaj Szydowie-
cki, pen garci sypa pienidze midzy lud, tumnie wokoo
wzniesienia zebrany.

wietny obraz rycho znik z oczu ciekawym widzom,
wywoa natomiast niemae i niemie zdziwienie i w kraju

i poza jego granicami. Gdy wic Tomicki w licie do Ludwika
Aliphiusa, sekretarza Rony ^) oraz w drugim do ksicia Karola
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na Zicinliicy '*^) siara siu ()(lci)i/c /arziil jakoby Polska sprzy-

jaa »liik'rskiej sekcic«, e o religii w traktacie inowy nie byo
i by nie mogo, siostrzeniec Jego, Krzyck!, podejmuje si obrony
w licie do Pulleona, nuncyusza papieskiego na Wgrzech ^^),

dugo i szeroko tómaczac mu powody, które zmusiy króla

Fig. 94. AI)i-eclit liraiKlenburslfi, W. mistrz Zakoiui krzy;ickio;;u.

Portret olejny. (Ces. Mu/euin nadw. w Wipciiiiu).

naród do sekuaryzacyi Prus. Ale fakt sekularyzacyi odbi
si dalszem jeszcze eciem po caej Europie. ODurzono si
na króla \ye Wiedniu i \y Madrycie, a niepomierne \vraenie

uczynia na Ivlemensie VII \yie o niej, \y pierwszych ju
dniach maja dosza do Rzymu ^^). Papie nie pojmuje, jak

móg król katolicki »z zakonnika, trzema lubami zwiza-
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Fig. 95. Miecz powicany, dnr Grze-

gorza VIII dla arcyksicia Ferdy-
nanda tyrolskiego.

(Ces. Muzeum nadw. w Wiedniu).

nego, kreowa ksicia wieckiego,

a równoczenie temu, bd co

bd, zakonnikowi, doradza ma-
estwo z jak swoj krewn«.
Dziwi to wszystko papiea, da

wic wyjanienia. Gzem prdzej

wic tómaczy si król przed Kle-

mensem YII **), wyuszczajc na-

przód powody hodu i usprawie-

dliwiajc stanowisko swoje w spra-

wie zmiany religii Albrechta.

Widocznie,e Klemens VII uzna
rzetelno i szczero królewskiego

listu i przekona si o zupenym
l)raku winy Zygmunta, gdy wy-
sa do Krakowa podkanclerzego

swego Consahi de Sangro, który

imieniem papiea w katedrze w.
Wacawa, w dzie Wniebowst-
pienia Paskiego, wrczy królowi

powicany miecz i kapelusz jako

wyraz uznania Stolicy apostolskiej

dla ))naj bardziej oddanego Kocio-

owi synaw '^).

Takie byo zakoczenie ))teu-

toskiej tragedyi« ^^) a dla Polski

))sukcesu(( ^^), jakim wedug sów
Zygmunta Starego by hod pruski,

za jaki uwaa go równie kan-

clerz Szydowiecki, który ))dzie

i noc(( ^^) nad jego osigniciem
pracowa, w przekonaniu, e tylko

w ten sposób uwolni Polsk od

gniotcej j sprawy Zakonu.

Stosunki ks. Albrechta z Krzy-

sztofem Szj^dowieckim zacieniy

si jeszcze bardziej przy sposob-

noci pobytu kanclerza w Gdasku.
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w królewskicMii tcm miecie rozwielnionila si na do-

l)re liihcnuui pcsis, o której pisa Zygmunt Stary w r. 1525

do Klemensa VII, co wicej, adepci jej zajli wprost zaczepne

stanowisko wobec Kocioa katolickiego, dopuszczajc si
zbeszczeszczania wity, zniewaania X. Sakramentu, obra-

zów witych, porywajc si wreszcie na wieckici i zakon-

nych kapanów.
Przyczy si do tego ruch o charakterze socyalnym

(którego pocztki sigaj r. 1523), wywoany za poduszczeniem

Jakóba Hegge i kilku z pospólstwa gdaskiego ^^). Z wyjt-
Idem Filipa Biszofa, usunito ca rad miejsk, zoon z l)o-

gatych kupców, a powoano do niej ubogicli rzemielników;

wydano dalej postanowienia, dopuszczajce pospólstwo do

wolnego ryboóstwa, zburzono bramy i mury dzielce miasto

od przedmie ^^). A do tego caego rucliu, zwaszcza religij-

nego, przyoy - jak si zdaje — rk siostrzeniec Zygmunta I,

wieo kreowany ksi pruski, Albrecht 2°).

Podobna »rebelia(( nie moga uj na suclio Gdaszcza-
nom; zanadto obrazili oni najwitsze uczucia ogóu, narodu
gorco do wiary przodków przywizanego, aby za to wwito-
kradztwo nie miaa spotka suszna winnych ekspiacya«.

Postanowiono zatem ostatecznie na sejmie w Marien-

burgu*^), aby król dla ukarania winnych uda si do Gdaska.
Zanim jednak Zygmunt w drog wyruszy, wysa na-

przód do zbuntowanego miasta w celu poczynienia odpowie-
dnich tam przygotowa, Idlku ze swoich doradców, jak Jana

Latalskiego, biskupa poznaskiego, Macieja Drzewickiego, bi-

skupa kujawskiego, ukasza Górk, generaa poznaskiego,
i kanclerza Szydowieckiei^o.

Niedugo potem w kwietniu 1526 r. nadjecha Zygmunt
i udawszy si naprzód do kocioa, przyby nastpnie do ra-

tusza, gdzie ))straszny sd« ^^) odby si nad zbuntowanymi
mieszczanami. Wyrok by rzeczywicie surowy; gdy jednych

skaza król na kar mierci, innych na cikie wizienie, mniej

winnych z caycli Prus wydali (proscripsi) ^^) lub te tylko

wzbroni im pobytu w Gdasku.
Xa rozkaz królewski otworzono nastpnie kocioy i od-

dano je ducliownym katolickim, ustanowiono wreszcie nowy
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zarzd miejski , od

którego Zygmunt o-

del)ra wierno -pod-

dacz przysig.
Podobno jednak

sd królewski byby
wypad jeszcze sro-

ej dla Gdaszczan,

gdyby nie kto, kto

ich zasania przed

zagniewanem obli-

czem paskiem.

Tym za upro-

szonym adwokatem
winnych by nasz

kanclerz Szydlowie-

cki ]').

Ze si za nimi -

wiedziony uczuciem

litoci — do króla

móg wstawia, —
w tern nie byoby
jeszcze nic brzydkie-

go, e jednak obrony

tej podj si prze-

kupiony ^•') i)rzez (idaszczan, z tego niestety nikt nie zdoa
kanclerza usprawiedliwi. A jeli prawda, e posun si a
»do ez i zaklw ^% aby tylko wy])rosi u króla ask dla

wielu winnych, to istotnie w smutniejszem jeszcze wietle

l)i-zedstawia si rola Szydlowieckiego w Gdasku, rola, nie-

godna ju nie kanclerza, ale powanego, uczciwego czowieka,

i król, który mia dla Krzysztofa dziwn sabo, uleg jego

probom, zwolniwszy protegowanych jego od srogich nawet kar.

O sdzie królewskim w Gdasku i wi)ywie na Szydlo-

wieckiego zapewne do rycho dowiedzie si musia w nie-

dalekim Królewcu rezydujcy Albrecht. Moe i on zapragn
mie w kanclerzu polskim obroc s|)i-aw ])ruskich na dworze
królewskim, jakby staego swego posa, a przytem bardzo

Ofi. Knpeliis/. ])owic;iiiy, dur Gizej;or/;i \'[II d

:ii-cy ksicia Ferclynaiula tyrolskicjj^o.

(Os. Mii/.ciini iiaclw. w Wiedniu).
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przyjanie iisposo-

l)i()nego dla czo-

wieka^''). Czy obro-

na Krzysztofa mie-

szczan gdaskich te

myl ksiciu podsu-

na, trudno oceni,

e jednak ten za-

miar mia, to okae
niebawem zachowa-

nie si jego wobec
kanclerza Szyco-

wieckiego.

Zna si z nim

wprawdzie od daw-

na i w przyjaznych

zawsze pozostawa
stosunkach , gdyby

jednak wzy te za-

cieni teraz jakim
formalnym, uroczy-

stym aktem, np. wza-

jemnego braterstwa?

Ivi"zysztof Szy-

dowiecki czulbv sic

Fig. 97. Ludwik II, kr()l wgierski.

.\.iionini /e szkoy niderl. XVI w.

(II. Kervyn de Leltfiihove, La Toison d'oi

(Orygina w (;nli'r>i król. wUruksoli).propozycy juz sa-

m Albrechta ogro-

mnie zaszczycony, có dopiero samym aktem ()i)ustronnego

»)przymicrza«!*^). Zo])owie so})ie w ten si)osól) tanim kosztem

zawsze wpywowego kanclerza Polski, polvienije moe i)rzez

niego niejedn .sjjraw na korzy Prus. \\'ic nie odwlekajc,

przy)ywa All)recht do (idaska i tam 2()-go maja (l.")2() r.)

zawiera z Krzysztofem Szydowieckim owo ciekawe )>i)rzy-

mierzew -^).

Oczywicie, e cel jego waciwy ukry starannie ksi
pruski, na pierwszy plan wysuwajc przyja z kanclerzem

i wiern sub dla króla, f^ierwsz pragnie aktem tym bar-

dziej jeszcze zacieni, al)y zwizawszy si la »i)ratersk'< nii-
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oci z kanclerzem, z caym zapaem, wspólnemi siami su-

y móg l^rólowi i (lol)ru Rzeczypospolitej.

To jest cel gówny tego zwizku; aby jednak kady
z nicli z caym spol<^ojem, a nawet wo)ec icznycli przeciw-

ników z wikszem l)ezpieczestwem pracowa móg dla Polski

i swego dobra wasnego, przyjmuje Alln-echt Szydowieckiego

za ))l)rata«, jakoby ))z tyche samych zrodzonego rodziców«.

A kanclerz j)rzyrzeka, e troszczy si bdzie o dolDre

imi, dolDr saw i znaczenie ksicia w ^osce, jakby o swoje

wasne, e o wszystkich ewentualnych zamachach na jego y-
cie IuIj oszczerstwacli na rzuconych natychmiast mu doniesie

i wedle si swoicli stara si bdzie ródo ich odkry a od-

krywszy, zniweczy, e gdyby uchowaj Boe jakie nieszczcie

spotkao Albrechta, nie odmówi mu z ca gotowoci swego

wsparcia i pomocy.

Rozumie si samo j)rzez si, e o doljro ksicia dba b-
dzie jak o wasne, wspólnych z nim mie przyjació i wrogów.

Abreclit obiecuje to samo, dodajc, e naturalnie akt ten

przymierza nie moe w niczem uwacza wiernoci winnej

ki"ólowi, ani narusza j)raw I\zeczypospolitej i ziemi pruskich.

Briiderscluift wic ju jest, obecnie dobrze byoby za-

znaczy na dworze sw mio dla króla i zadokumentowa
wiee "braterstwow. Przypomnia sobie siostrzeniec królewski

zwyczaje rzymskich klientów, wic codziennie rano zjawia si
na dworze, a przychodzi tak wczenie, e zaledwie wczwarta

cz dworzan« ^°) jest obecna. On za tymczasem czeka pod

sypialn l^omnat króla, czasem duej ni godzin, aby pierw-

szy módz przywita wdrogiego wuja« i tow^arzyszy mu do

kocioa. Wiedzia bowiem All)reclit, e »czapk, papk i sol
ludzie ludzi niewolc, wiedzia, e objawami mioci pozyska

sobie serce szlachetnego i do krwi rodzinnej szczerze przy-

wizanego króla, a darami zjedna sobie senatorów. Wic Górce

ofiaruje piercienie, kanclerzowi Szydlowieckiemu za wkada
na szyj zoty acucli^^), aby ))nie zapomnieli o nim i wyje-

dnali mu jeszcze peniejsz ask królewslv«. Obdarzywszy
w^reszcie Zygmunta najpikniejszym i najlepszym ze swojej stajni

rumakiem, zadowolony zapewne, odjeclia Albrecht do Królewca.

Jesieni tego samego roku (l.")2()) tragedya mohacka zbli-
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yhi znowu ksicia All)rcc'lila do Kiwsztofa Szydlowicckiego.

(iroha turecka zawisa nad Europ, wywoujc o>);ronniy

strach wród bliszych i dalszych ssiadów \\'tJier. Odbi sic

on i w Królewcu. Oto bowiem pod dniem 28 wrzenia te-

go roku pisze Albreclit do Krzysztofa Szydlowieckiego •'^*)

z ostrzeeniem, aby Polska wobec grocego niebezpiecze-

stwa tureckiego nie omieszkaa wzmocni zaóg po twierdzach

i w dobrym stanie utizymywa armat, (idyby na odlewanie

dzia brakn miaio miedzi czy ])ronzu, to radzi ksi uy
na cel ten zbyteczne dzwony. A gdyby na przygotowania wo-

jenne nie byo pienidzy, to lepiej powici sre])rne naczy-

nia, obrazy i inne kosztownoci kocielne, niH narazi si

na zupen zagad.
Niebezpieczestwie tureckie omino Polsk; inna nato-

miast sprawa, bezporednio z klski mohackiej wynika, za-

prztna uwag kanclerza Szydowieckiego. By ni spór

Jana Zapolyi i arcyksicia Ferdynanda o osierocon po Lu-

dwiku Jagielloczyku koron wgiersk.

Fij^. 98. Lutlwik II, król wgierski,
(Z Misaei Jociani Imagines),



ROZDZIA \1II.

Walka Ferdynanda z Janem Zapoly. — Obertyn.

Fig. 09. Królowa Anna Jagiellonka, ona cesarza
l"erdynancla I. (Ces. Muzeum nadw. w Wiedniu).

^^'^ pierwszych mie-

sicach po zgonie

króla Ludwika, u-
dzono si w Polsce,

i przemocy pala-

tyna, Stefana Bato-

rego, uda sic uzy-

ska tron wgierski

dla Zygmunta'). Po-

mimo osohistego

sprzeciwiania si Zy-

gmunta , który dla

siebie korony w.
Szczepana nie pra-

gn, zapada na ra-

dzie królewskiej za

wpywem gównie
Krzysztofa Szydo-
wieckiego i Tomic-

kiego^) uchwaa, aby

korzystajc z zapro-

szenia stanów w-
gierskich, na sejm

elekcyjny w Biao-
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grodzie wysia |)osló\v, którzy pod ))ozoiTm narad nad

obrona i wewntrzneni inzdzenieni kiólestwa wgierskiego,

odnone czyni mieli zal)iegi. Atoli posowie: Krzycki, biskup

przemyski, i Stanisaw ze Sprow^y, kasztelan bieeki, przybyli

do Wgier i)o niewczasie, gdy ju po wyborze i korona-

cyi Jana Zapolyi, któremu jednak stosownie do z góry danej

na ten wypadek instrukcyi, zoyli yczenia króla polskiego.

Posowie przedoyli nastpnie dania Polski co do ziemi

spiskiej i w kocu prosili, by król Jan nie zawiera bez

wiedzy Zygmunta maestwa. Co do ziemi s})iskiej, Za-

polya wrcz odmown da odpowied, zreszt wyrazi si

tylko ogólnikowo, ol)iecujc póniej odpowiedzie. I^okowania

te jednak szybko ulegy zerwaniu. Skoro bowiem na dwór

polski dosza wiadomo, e arcyksi Ferdynand wystpuje

z pretensyami do korony wgierskiej *), zbroi si i zamierza

przy pomocy tego samego wojewody Batorego, na którego

I^olska w danym razie liczya, zwoa zebranie do Komorna
i ponowny zarzdzi wybór, dwór nolski, chocia w gruncie

sprzyja Zapolyi, nie chcia wchodzi z nim w adne zo})o-

wizania i wola na razie zaj wyczekujce stanowisko, do-

pókiby si nie okazao, na czyj stron — Ferdynanda czy

Zapolyi fortuna si przechyli. Wskutek tego odwoano po-

sów, którzy, nie czekajc na odpowied Zapolyi, powrócili

do Polski.

Taka bya jiolityka polska w pierwszych miesicach po

klsce mohackiej. Nie zmienia ona jednak kierunku i nadal,

przez cay czas sporu Ferdynanda i Zapolyi. W lawirowaniu

pomidzy F^erdynandem, obranym królem czeskim i preten-

dentem do korony w. Szczepana, a Janem Zapoly, rzeczy-

wicie koron wgiersk na skroniach swych noszcym, oka-

zaa si dyplomatyczna zrczno kanclerza Szydowieckiego.

Pierwszy, to l)rat cesarza, drugi — brat pierwszej maonki
Zygmunta; jeden za wpywowy, drugi mógby si gronym
w danym razie okaza ssiadem, najlepiej wic obom nie od-

maw^ia praw do Wgier i kadego Rex Ungariae tytuowa.
To pene uprzejmoci dyplomatyczne traktowanie woju-

jcych ze sob Ferdynanda i Zapolyi, wyszo z pewnoci
z inicyatyw^y Szydowieckiego, niczego bardziej si nie ol)a-
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Fig. 100. Mice/, powi, (hir .Juliusza II

dla króla czesko -wg. Wadysawa II.

(Ces. Muzeum nadw. w Wiedniu).

wiajacci*(), jak naraenia sobie

l)()tnych ksit, o których

laski zawsze si skwapliwie

ubiega.

Zreszt, na tego rodzaju po-

lityk kanclerza stara si wpy-n sam Zapolya, wyznaczajc
mu w uznaniu jego wprzychyl-

nociw^), jak zawsze okazy-

wa jego domowi, z ))królew-

skiej swej szkatuy<( 1.000 z.

doywotniej pensy i.

Nadajc j kanclerzowi, j)ra-

gn jednak Zapolya nie tylko

wynagrodzi dotychczasowe

jego zasugi, ale — jak sam
otwarcie ])rzyznaje — zjedna
sobie w obecnycli czasacli tem

wiksz jego yczliwo.Woiec
takiego argumentu, tem acniej

przyszo kanclerzowi uznawa
obu przeciwników wkrólami

Wgier«, Polsce za, której

|)olityk kierowa, zachowa
midzy nimi cis neutralno,

a stara si raczej o ich po-

godzenie.

Wysya wic król naszego

kanclerza z kocem lutego

1527 r.") do króla I">rdynanda

do Pragi, aby z jednej strony

usprawiedliwi Zygmunta przed

Ferdynandem, e nie moe mu
da posików przeciwko Za-

polyi, gdy sam nie miay
dosy wojska przeciwko Ta-

taiom, z drugiej za nakania
go, at)y ze wzgldu na wspólne
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wielkie niebezpie-

czestwo, ealenui

chrzecijastwu od

Turków zagraaj-

ce, ugodow raczej

drog zaatwi spra-

w z Zapoly.

Do tego rów-

nie celu zmierzao

i zarazem wiad-
czy miao o lojal-

nem postpowaniu
Zygmunta I. wzgl-
dem Ferdynanda—
napomknicie kan-

clerza, e król pol-

ski nie chce korzy-

sta z praw swyci

do Czecli, przysu-

gujcych mu na

podstawie wZotej

Bulli«, aby tylko

z Ferdynandem uni-

kn sporu *^). Fer-

dynand , oceniajc

suszno rad Zygmunta, wda si rzeczywicie za poredni-

ctwem Szydowieckiego w ukady z królem Janem, a rezul-

tatem ich byo przyjcie przez Zapoly artykuów uoonyci
przez naszego kanclerza, w myl których zgodzono si na

dwumiesiczny na razie rozejm, dalsze pokojowe za roko-

wania postanowiono toczy na zjedzie w Oomucu, na

1 czerwca tego roku oznaczonym ').

A tymczasem, gdy Szydowiecki bawi w Pradze, jiosta-

nowi go król nowem dostojestwem obdarzy. Zawakowaa
wanie, po mierci Mikoaja Firleja, kasztelania krakowska.

Komu j nada, jak nie towarzyszowi lat dziecinnych Zyg-

munta, tuaczki jego po Wgrzeci, temu, który nieraz z naj-

wikszem powiceniem i zawsze z wytrwa wiernoci

Ferdinand- D-G- Roman- Imp- SemperAvgs'
German- Y^ngar- BoHEMi^t. Dalm CroatRex
ARCHID AvSTRIyt DVXBVRGVND-C0M-TIR0LI5-ZC

Fig. 101. Cesarz Ferdyiiaiul ;.

Micd/ioryt Marka Rot. (Albertina, Wiede).
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shiyl jemu i Rzeczypospolilcj i czy to jako ])osel do obcych

dworów, czy jako kanclerz, tyle ju zasug pooy dla tronu

i pastwa ^). Pierwsze zatem w królestwie, wieckie dosto-

jestwo nadaje król Ivrzysztotowi Szydowieckiemu, nie omie-

szkajc przytem dooy wyrazów swej ywej dla wdzi-
cznoci, jako (owód za szczególniejszej swej aski, jirócz

106 grzywien z up wieickici, naecycli si od dawna ka-

sztelanowi krakowskiemu, })rzydaje nni dalszyci 100, kwar-

talnie majcych mu si wypaca^).
W dwa miesice póniej nowy kasztelan kral^owski sta-

ra si w Oomucu doprowadzi do pokoju midzy Ferdy-

nandem i Zapoly.

UolvOwania te imieniem Zapolyi prowadzili: Franciszek

de Frangepanis, arcybiskup) ICaloczy, Stefan Werbewcz, kan-

clerz Wgier, Jan HantTy de Lyndwa, comes perpetiiiis comi-

taiis dc Wcrciucze, i prepozyci: Ijudziski, Jan Statiius,

i strzygoski, doktor Andrzej '"); imieniem Ferdynanda za:

Leonard Harrach in Roraw, nadworn}'^ l^anclerz królewski**).

Przewidyway sn obie strony, e da swyci li tylko

w drodze obopólnych narad nie przeprowadz, skoro cliwy-

cily si innego jeszcze, szybciej w przekonaniu ich do celu

prowadzcego sj)osobu.

Moeby kanclerz Szydowiecki zdoa nakoni Zapoy
do zrzeczenia si korony wgierskiej — myla Ferdynand **^),

moeby król czeski za wpywem Szydowieckiego — roi sobie

Zapoya — przysta na moliwy dla pokój. Ale jake da
usugi takiej bez od])owicdniej nagrody, wic za poredni-

ctwem Harracha ofiarowuje Ferdynand kanclerzowi 40.000 z.

reskich gotówk, a prócz tego 5.000 z. reskici doywotniej
pensyi ^^).

Jeli pozyskasz dla mnie koron wgiersk, to zasuysz
si take okoo caego chrzecijastwa, zapobiegniesz bowiem
rozlewowi krwi, tak kusi F^erdynand Krzysztofa ^*).

Lecz ten, cho pokusa bya silna, zanadto sprytnym by
dyplomat, aby odrazu ^^) przysta na tak pontne warunki.

Wic drapujc si w tog penego godnoci ma stanu i nie-

interesowanego czowieka, odpowiada Harrachowi, e podobne
obietnice nie zdoaj zaway na szali jego })rzekona ^%
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w duszy /a /apcwne s()l)ic pomyla, e moe take nie go-

dzioby si lak bezporednio i)o nowym dowodzie aski Za-

polyi i)rzyjmowa dary od jego i)rzeeiwnika. Ivról Jan bowiem,
nie po|)rzestajc na wyznaezonej ju kanelerzowi przed kilku

miesieami pensyi, na tydzie przed zjazdem olomunieckim^^),

clicc Szydowieckiemu dae dowód wdzicznoci swej za jego

"mio i wierno(( '*^) wzgldem kiólewskiego swego domu,

Fiji. 102. Jan Zapolya. Medal oowiany Stefana Van Holland.
(M. Gumowski, Medale Jagiellonów).

oraz za wszystkie zabiegi jego zmierzajce do doprowadzenia
króla czeskiego do zgody, zobowizuje si nada mu zamek
Munkacz prawem zastawu w sumie 20.000 z. wg.^^), skoro

tylko zdoa go ))iiwolni« z rk królowej Maryi ^°).

Widzimy zatem, w jak niemiem pooeniu znajdowa
si nasz kancerz: z jednej strony niedawne nadanie Zapolyi,

z drugiej zapewne obawa, aby nieprzyjciem (choby narazie)
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propozycyi Ferdynanda, nie zrazi go sobie na przyszo.
Wyobraamy sobie, jakich w takim stanie rzeczy sztuk dy-

plomatycznej swej zrcznoci ima si musia Szydowiecki,

al)y, nie przecliyjc si stanowczo na adn ze stron woju-

jcycli, midzy nimi kiwirowa i stara do dalszego rozejmu

midzy nimi doprowadzi ^^).

Ale mimo wszystko król Jan owiadczy, e ))póki yw,
nie zoy korony i nie ustpi z Wgier(( ^^).

To wanie dictum Zapolyi uwaa musia Ferdynand

za obelg w twarz mu rzucon ^^), skoro bowiem Harrach

z Oomuca j)owróci do Wiednia i na prob Szydowie-

ckiego ^^) zaproponowa panu swemu rozejm, Ferdynand ani

sysze o nim nie chce *^), lecz z broni w rku dochodzi
swych praw na Wgrzech.

Donosi o tem Harrach ^'^) Szydowieckiemu i ze swej

znowu strony go prosi, ab}- za porednictwem króla Zyg-

munta skoni Zapoly do zrzeczenia si korony wgierskiej

i tym sposobem nie dopuci do wojny *'').

Na nic si wic zday usiowania kanclerza, zmierzajce

do pogodzenia walczcych, nic take nie pomogy wszystkie

dobre rady, jakie w tym celu, na prob kanclerza, przesya
ksi Albrecht })ruski iinserem lieben Herm ChristojJ^^).

Po bezowocnych rokowaniach o pokój w Oomucu,
arcyksi Ferdynand zacz przygotowywania czyni do wy-
prawy na Wgry ^^) i istotnie na wiosn w r. 1528 wkroczy
do krajów korony w. Szczepana i w Preszburgu przez prze-

ciwników Zapolyi, na których czele sta wojewoda siedmio-

grodzki Stefan Batory, dawny Habsburgów stronnik ^°), królem

obwoany zosta ^^).

Szczcie sprzyjao Ferdynandowi. W walce nastpnej

z Zapoly, wojska nowego króla pobiy ))irabiego spiskiegow

i ten rad nierad, musia ucieka i szuka schronienia w ssie-

dniej Polsce ^^). Znalaz je najpierw u wojewody Marcina Iva-

mienieckiego w zamku kamienieckim obok Ivrosna, zwanym
dzisiaj zamkiem odrzykoskim, a nastpnie w Tarnowie ^^);

biednemu wygnacowi otwar mury miasta waciciel pa-
stwa tarnowskiego, hetman Jan Tarnowski, przykazujc jego

mieszkacom, aby królowi oddawali posuszestwo, jakby
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wasnemu swemu panu-^^). Mieszczanie tarnowscy zastosowali

si godnie do yczenia swei^o j)ana. Przez cay czas pol)ytu

Zapoyi nie szczdzili nui i dworowi jego dowodów serdecz-

nej gocinnoci i clitnej zawsze do usug gotowoci ^^). To te
wygnany król pragnc odwdziczy si mieszczanom tarnow-

slvim za ich poczciw gocin, uwolni towary ich od opaty
ca wywozowego i przywozowego na komorze Ivoszyckiej

i fdialnych jej komorach w locznej kwocie 50() z. wg. ^^),

ietmanowi Tarnowskiemu za darowa tarcz zot i bu-

aw ^^). Prawdziwe czynne wspóczucie okazwali take kró-

lowi Janowi w jego nieszczciu biskup Tomicki i kanclerz

Szydowiecki. I^ierwszy goci w biskupich swych dobrach,

w Radowie wygnanego biskupa Sirmium, Stefana Brode-

ryka ^^), drugi przytuek da niektórym z dworzan Zapoyi ^^).

Pochwala t lito kanclerzowi Tomicki; z pewnoci pyna
ona z dobrego jego serca, lecz i niewtpliwie dyktowana rów-

nie bya dyplomatycznym sprytem, który w Zapoyi widzia
nie tylko opuszczonego wadc, ale i powinowatego króla Zyg-

munta, a spodziewa si móg ujrze go i w do niedalekim

czasie znowu })anem Wgier.
Ale tymczasem gnioty ki'óla Jana dotkliwie kopoty

linansowe ^°). Do kogoby si w potrzebie tej zwróci, u kogo

zacign poyczk? U kogó, jak nie u znanego z lat daw-
nych i tak szczerze oddanego domowi Zapolyów, Krzysztofa

Szydowieckiego, a przytem takiego magnata ? Ten z i)ewno-

ci nie odmówi, tem pewniej, jeeli si go nowem jakiem
nadaniem zniewoli. W tej moe myli czyni król Jan aktem
z 12 sierpnia 1528 r. *') darowizn z zamku Szaroszpatak^*)

z przylegociami na rzecz kanclerza Szydowieckiego i jego

spadkobierców, i tego samego dnia oddaje mu jako zastaw

zamek spiski z przylegociami za poyczon od niego sum
15.000 zotycli polskich i wgierskich ^^).

Z wspomnianymi zaj^ewne dokumentami wysa Zapolya

do Szydowieckiego biskupa Broderyka, w osobnym licie ^^)

polecajc go kanclerzowi jako najzaufaszego swego posa *^),

który przedoy mu wniektóre sprawy« ^*^) królewskie.

Serdeczne te stosunki z Zaj)oly nie przeszkadzay je-

dnak wcale Szydowieckemu równie cisych pielgnowa
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H^RICl*;? VIII. A^GLL BXX hc

Fig. 103. Henryk VIII, król aii^^ielski.

Miedzioryt W. Holl:>r";i, wedug portretu Holheia':i.

Z noWOwybranym
królem wgierskim,

Ferdynandem. Wy-
sya wic kanclerz

do Ferdynanda cz-
ste, sualcze niemal

listy *^), polecajc

mu w nich swoje

usugi, a ten ich rze-

czywicie nie od-

rzuca, owszem pra-

gnc wicej jeszcze

zjedna sobie kan-

clerza, le do niego

zaufanego swego

krakowskiego mie-

szczanina , Ivarola

Catzera i ofiai'owu-

je mu za jego po-

rednictwo ))na ka-

dy rok(( 600 zot.

wgier. ))jurgieltu<(.

Tak wic midzy
zwanionymi trzeci si tj^lko cieszy, on jeden istotnie z tej

walki wynosi korzyci. O nie si zawsze przy kadej sposo-

bnoci stara, o aski innych ubiega, ze stosunków najwy-
szych nie wychodzi, umia, jak nikt, kanclerz Szydowiecki.

Ta sabo kanclerza okazaa si znowu w jaskrawem

wietle przy sposobnoci wymiany listów pomidzy nim
a Henrykiem YIII angielskim i kanclerzem jego, kardynaem
Wolsey.

Po raz pierwszy zapisa si Szydowiecki we wdzicznej

pamici ki'óla Henryka, kiedy w rok przedtem posa mu
w darze sokoy*^). W"^ odpowiedzi otrzyma pan kasztelan

krakowski list z podzikowaniem angielskiego króla, w któ-

rym tene mu donosi, e sokoy wzdrowo przybyy na miej-

sce« *^). Tem pismem monarchy [idei christiani liiminis ^"), jest

kanclerz do tego stopnia uradowany, e dzikujc za Hen-
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rykowi, zapewnia go, e list jego przechowywa bdzie po-

midzy ))cenniejszemi swojenii pamitkami(( i jako )>wiade-

ctwo swej szczliwoci przekae i)otonikom, ilekro za spoj-

rzy na to pismo królewskie, nie omieszka go z rozkosz (!)

przytkn do ust swoich«.

Trudno, aby pochlebstwo dworskie mogo si dalej po-

sun, ale Szydowieckiemu przychodzio ono z atwoci, jak

jego kieszeni — gotowo powtórnego przesania królowi so-

koów, po które w razie potrzeby mia przysa król swych
dworzan ^^). wSzczliwe one — j)isze nasz kanclerz — gdy
danem im jest umys takiego króla i wadcy. . . zajty nie-

zmiernie doniosemi sprawami, cho na cliwil rozerwa lo-

tem i sprawnoci, z jak na ptactwo si rzucaj«. ))Za naj-

milszy sobie ów dzie
poczytam — pisze kan-

clerz w którym przy-

bd do mnie po sokoy
sudzy Waszej Królew-

skiej Moci, których z naj-

wiksz przyjm rado-

ci i suy im bd nie

tylko rad, ale prócz tego

wszystkiemi siami stara

si bd, aby z jak naj-

lepszymi okazami i w jak

najkrótszym moliwie
przecigu czasu do Wa-
szej królewskiej Moci po-

WTÓcii«. A kiedy w maju
1528 roku kupiec i rajca

krakowski, Stanisaw Cip-

ser wybiera si do Anglii

z sobolowymi futrami,

które zakupi na polece-

nie Hemyka VIII ^^), Szy-

dowiecki docza do króla

swoi list, w którym po-
•' * '

. Fig. 104. Kardyna Wolsey.
leca si asce rienrykowej Miedzioryt I. Houbraken-a.
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i p]'osi, aby zechcia z usug jego lvorzysta, zapewniajc go,

e czegolvolwiel<^ la^ól od niego zada, speni najcitniej we-

dug si swoici, jalc przystao »jednemu z najoddaszycli

i najwierniejszycli sugw Jego l^rólewsciej Moci.

Z mniejsz oczywicie unionoci zwraca si Szydo-

wieclvi do canclerza Henrylva VIII, l^ardynaa Wolsey, bardzo

atoli pochle^nie i nie bez waciwej sol)ie, dyplomatycznej

finezyi.

Kasztelan krakowski nie zna wprawdzie osobicie Wol-
sey 'a ^^), nie przeszkadzao mu to jednak, al)y przy sposobno-

ci, poleci si askawym jego wzgldom.
Skoro wic w tyme roku (1527) powróci z Anglii

Feliks ab Allen, pokojowy Zygmunta vStarego ^*), rozwodzc
si szeroko nad uprzejmoci i gocinnoci kanclerza Hen-

ryka VIII, Szydowiecki korzysta natychmiast z nastrczajcej

mu si sposobnoci, aby wej w styczno z angielskim mi-

nistrem. Donosi wic kardynaowi, e o tej jego askawoci
nie omieszka opowiedzie królowi, który serdecznie jest mu
wdziczny za dowód ów jego przychylnoci, proszc zarazem

Wolsey'a, aby raczy zaliczy go do wrzdu swoich przyjació

albo raczej slug« ^^), a niech pewny l^dzie, e z jak najwik-
sz gotowoci speni wszelkie jego yczenia. Przesyajc za
równoczenie Wolsey'owi kopi listów otrzymanych z Wgier
o mierci króla Ludwika, prosi Szydowiecki kardynaa, aby

odczyta je królowi Henrykowi ^*^).

Zapewne, e w listacli tych Szydowieckiego do Hen-

ryka VIII i jego ministra nie mao jest przesady, nie mao
dworskiego kadzida, którego wonie a w gardle chwilami

dawi, nie zapominajmy jednak, e piszcy jest zarazem dy-

))lomat i kierownikiem zagranicznej polityki Polski, e wic
musiao mu zarazem zalee na utrzymywaniu jak najlepszych

stosunków z królem, ))obroc wiary«, wobec którego niegdy,

nawet cesarz Maksymilian, okazywa si a nazbyt uprzejmym,
niemal ulegym.

Podobnie jak Wolsey'a, nie zna równie Szydowiecki
osobicie Franciszka I. Ale czy trzeba si zetkn z tak po-

tnym monarch, aby z ca gotowoci ofiarowa mu swe
usugi? Mia kanclerz na dworze francuskim usunych zna-
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jomych: Antoniego Rincon^a, posa Fianciszka I, niedawno
w Polsce bawicego '"'), Jana dc LanUjidco. l)il)Iiotekarza kró-

lewskiego ^*), mia wreszcie Hieronima askiego, wojewod
sieradzkiego, który w dyplomatycznycli swycli podróacli za-

wadzi take o dwór francuski. Ich tylko o tej gotowoci
zajjewni, a z pewnoci rzecz dojdzie do króla. Tak te si
stao. Franciszek I. rad widzi ^^), e m tak powany jak

Krzysztof Szydowiecki jest mu szczerze oddany, listownie ^°)

mu wic za to dzikuje i zapewnia, e przy sposobnoci nie

minie go aska królewska.

Te przed kilku laty zawizane stosunki odwieyy na

nowo w r. 1527 dwa listy Franciszka 1. W lutym roku tego

wysya król francuski na Wgry do Zapolyi szambelana, An-

toniego Rincona^'), który jedzie tam przez Polsk i zgasza

si z polecajcym listem ^^) swego króla do kanclerza. Bya
to dla kanclerza nie

lada sposobno za-

skarbienia sobie ask
francuskiego króla.

Wic wszelkimi ota-

cza posa jego wzgl-
dami, przyjmuje go

z wyszukana gocin-

noci, zdaje si, e
obdarza go nawet po-

darunkami '^^
). I celu

nie chybi. Skoro

w niespena cztery

miesice póniej An-

toni Rincon przyby
znowu do I^olski, wr-
czy wówczas Szy-

dowieckiemu list *^^^)

Franciszka 1, w któ-

rym król
,

proszc
kanclerza o popiera-

nie posa swego u ^ r^ .,.,-, .^ *-" Fig. 105. Franciszek I, kroi francuski

Zygmunta I, dzikuje (Ces. Muzeum nadw. w Wiedniu).
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mu za gocinne przyjcie, posowi zgotowane, za ten objaw

))szczególniejszej jego ku Nam mioci f< *'^), za który nie minie

go aska lvrólewslva.

Tymczasem sprawa Zapoyi i Ferdynanda wesza w now
faz. Od ciwili, kiedy po zwycistwie odniesionem nad Za-

poy pod Tokajem i po wziciu ])rawie )ez oporu caego

szeregu miast i stolicy, wzrastajca wci iczba przeciwni-

ków Jana okrzykna Ferdynanda królem Wgier ^^), czyni

Zapolya na wszystkie strony usilne zabiegi, aby z orem
w rku odzyska stracon koron, .edzie zatem do Siedmio-

grodu, aby nowycb szuka posików, uatialia tam jednak na

atmosfer dla 1^'erdynanda tak przychyln, e obawiajc si

uwizienia, udaje si do Debreczyna ^'). W tak rozpaczliwem

pooeniu nie pozostawao mu nic innego, jak o pomoc do

obcych si zwróci. W tym celu za})ewne ]ioycza - jak ju
wspomnielimy znaczn sum od kanclerza polsl-ciego, w tym

celu take, wasnym nie ufajc silom, a z nikd zreszt nie

mogc oczeviwa ratunku, zawiera za porednictwem Hiero-

nima askiego, którego w tym celu wysya do Konstantyno-

pola ''*), przymierze z dawnym wrogiem Habsburgów, z Tur-

kiem ''^), i pokadajc w sutanie jakby na ()i)oce wszystkie

swe nadzieje '"), sj)odziewa si przy jego pomocy wygna
Austryaka z krajów w. Szczepana.

Zwizek ten zaniepokoi kanclerza, zwaszcza za biskuj)a

Tomickiego. ))Hyoljy lepiej pisze Krzysztof Szydowiecki do

ks. Albrechta — al)y w tragedyi tej Turek nie l)ra udziau« "').

Tomicki i)rzewi(luje nadto niebezpieczestwa, jakie wynikn
std mog nie tylko dla \\'gier, ale i dla caego clHvecija-

stwa "").

Nic te dziwnego, e w gowie lvanclerza, jak najlepiej

zreszt usposobionego dla Ferdynanda, zawitaa myl, aljy

staj'a si oderwa Turvów od Zapoyi i w tym celu do po-

sa wysa ''^).

Trzewiejszy Tomicki nie wierzy jednak w moliwo
udania si podobnej interwencyi, dla niego l)owiem jest rze-

cz niewtpliw, e sutan raczej dla wasnej <:orzyci, nie

gwoli króla .lana, wybierze si z wielk si wojenn do
Wgier '*).
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A / dalekiego zachodu pomocna i'ekc wyciga Zaj)olyi

drugi wróg austrvackiego domu, Franciszek I. Nieszczliwy

w swej drugiej równie wojnie"^) z Karolem \', i)iagna przy-

najmniej poprze usiowania Za|)olyi, zmierzajc do wypdze-
nia z Wgier cesarskiego brata, a bez wtpienia w duchu lad

Fig. lUi). .Inkóh Seiseneggcr. — Portret cesarza Karola V.

(Ces. Miizciiin iiadw. w Wiedniu).

widzia gotujc si tureck wypraw na Wgry — kto wie —
czy nie na kraje austryackie nawet.

Wysya wic do króla Jana, zawicego na \\>grzecli na

zamku »>Lypa« '^), posa Antoniego Rincon'a
'

') i ofiarowuje

mu za jego porednictwem pewn sum na potrzeby wo-
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jenne'^). Za kwot t podejmuje si gorliwy stronnik Zapo-

lyi^^), Hieronim Laski, wojewoda sieradzki, zacign onierza

i udaje si w tym celu do Danii i pónocnych Niemiec.

W pierwszej poowie sierpnia (1529) przybija do portu

gdaskiego okrt, majcy na pokadzie swym 60 kopijników

(lancearii), przez askiego w Danii zacignitych^"), z któ-

rymi czy si niejawem lvonnica, w Holsztyskiem, w bi-

skupstwach: bremeskiem i monastyrskiem, przez wojewod
sieradzlviego za » zote Francyi korony « zwerbowana ^^),

i z tymi to ludmi cignie Laski do Wgier przez Kraków,

aby spotka si tam z Szydowieckim ^-).

Ale i Ferdynand nie zasypia sprawy. Na wie o przy-

mierzu Zapolyi z Turcy, rozpisuje w austryackich swycli

prowincyach uniwersay poborowe ^•''), a wkrótce potem le

do króla Zygmunta, na Litwie wówczas przebywajcego, Zyg-

munta Herbersteina z prob o poyczk na wojenn przeciw

rurkom wypraw, wzgldnie o zacignicie na ten cel poy-
czki u Fuggerów ^^).

Odpowied królewska nie bya dla Ferdynanda pomyln.
Król odpowiedniej gotówki nie ma, wic jej i poyczy nie

moe, nie wyobraa wic sobie, aby wogóle rzecz daa si

zaatwi bez dania bankierom dostatecznego zastawu, od któ-

rych z pewnoci atwiej bdzie Ferdynandowi wprost uzy-

ska poyczk, z uwagi na cilejsze czce go z nimi sto-

sunki. Zreszt yenilhim praecepa *^) nie pozwalaj królowi

wspomaga Ferdynanda pienidzmi lub poyczk mu uatwia
na wypraw przeciw Turkom, z którymi zawar niedawno ^^)

»rozejm i przymierze«.

Wobec takiej decyzyi królewskiej ma jednak w zana-

drzu pose króla czeskiego inny gotowy projekt, projekt

wprawdzie oficyalnie przez pana jego jeszcze nie aprobo-

wany^^), ale moe atwiej urzeczywistni si dajcy. Jeli

o pienidze tak trudno, a zatem o umoliwienie Ferdynan-

dowi wyprawy na Turka, moeby atwiej a z pewnoci
i lepiej byo zawrze z nim za porednictwem posa Zygmun-
towego rozejm *^). Zygmunt L nie wierzy, aby sutan da si
do myli tej nakoni, gdy jak syszy, wtargn ju do W-
gier, skd z pewnoci nie zechce z prónemi wycofa si r-
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kami ^^), nic \)nvi\ zrcszla o leni mówi, dopóki r\M'(lynaiHl

nic |)rzeszlc mn wasneijio swc^o mzdowcgo przyzwolenia.

Z tak tedy od|)raw wraca Herl)erslcin do swego i)ana, któ-

rej^o decyzy ])rzcdoy mia Zygmuntowi za porednictwem
kanclerza Szydowieckiego ^^).

Po drodze zatrzymuje si w Krakowie, a)y raz jeszcze

przez Tomickiego, zastpujcego kancerza, wywrze w sj)i-a-

wie ])oyczki nacisk na króla Zygmunta I.^'), a przy tej spo-

sobnoci zro)i biskupowi delikatny wyrzut z i)owodu go-

ciny, ofiarowanej przez niego wygnanemu biskupowi lirode-

rykowi ^^).

Po dwutygodniowym w Krakowie jiobycie, wyrusza

wreszcie Herberstein ló maja z powrotem do Ferdynanda
i ju w pierwszycb dniach lipca (1529)^^) przywozi do Polski

decyzy jego w sprawie poslviego do Turka poselstwa. Odpo-
wied t zoy mia Herberstein — w myl umowy z Zygmun-
tem I. — na rce Szydowiecciego i za jego porednictwem
poda j do wiadomoci króla, wci jeszcze na Litwie ba-

wicego.

Ale pod ten czas nie byo l^anclerza w Krakowie. Opu-
ci stolic w pierwszej poowie padziernika rovU ubiegego^^).

(1528) i uda si do nowomiejslviego swego zamku ^°), skd
w styczniu 1329 r. pody na sejm walny, do Warszawy
zwoany^''). Dugie obrady i natajce prace sejmowe znu-

yy niepomiernie kanclerza ^^), który czujc si niezdrów^*),

postanowi wytclinienia i wczasu szuka na wsi.

Wród wiejskiego jednak wypoczynku nie spuszcza kan-

clerz z oka odpowiedzialnoci penyci swycli obowizków;
zaatwia wic liczne korespondencye, przyjmuje posa Ferdy-

nanda, Herbersteina, z Litwy od króla powracajcego ^^).

Z kocem kwietnia powraca Szydowiecki znowu do

X. m. Korczyna *°°), skd wyruszy na dalsze objazdy zam-
ków swyci w ukowie, Opatowie i (mielowie.

Nie spieszno mu wida byo do stolicy, i kto wie, kie-

dyby do niej wróci, gdyby nie otrzymana wiadomo ^°^), e
Herberstein przybywa do Krakowa, skd nastpnie wybiera

si do kanclerza '"*). Domyli si zaraz, e pose przyjeda
z stanowcz odpow iedzi Ferdynanda w sprawie tureckiej ^°^),
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poda wic bez zwoki do Krakowa i przyjwszy Herber-

steina z waciw sobie iijocinnoci ^°*), wysya natyclimiast

sekretarza swego z pismem króla czeskiego na Litw, do

Zygmunta '°^). Prosi w niem Ferdynand króla polskiego, aby

dla zawarcia rozejmu midzy nim a sutanem, wysa posa
swego do Wgier '°®).

Sekretarz Szydowieckiego powróci niebawem z Litwy,

przywoc odpowied królewsk ^^'^). Zygmunt przychylajc

si do proby Ferdynanda, przeznaczy na posa do sutana

kasztelana, Piotra Opaliskiego •"^), i równoczenie wysa
z \\'ilna do obozu tureckiego w Wgrzech Armeczyka, Wa-
sila, w celu uzyskania dla posa swego listu elaznego '°®),

Szydowieckiemu i Tomickiemu za j)olecil król wygotowanie,

w porozumieniu z Herbersteinem, pisemnej dla Opaliskiego

))legacyi«.

Dziao si lo z pocztkiem sierpnia '^°), w peni zatem

lata; nuisiao ono by pikne i soneczne, skoro I^rzyszlof Szy-

dlowiecki opuszcza znowu mury Krakowa i sj)ieszy do dóbr

swoich, aby odetchn troch na onie natury.

Ale pobyt na wsi trzeba byo kanclerzowi przerwa dla

spraw publicznych. Powiaca wic z i)oczlkiem wi"zenia ^*')

do Krakowa i na mil przed jego bramami "^) zjeda si ze

zdajcym na spotkanie jego, Hieronimem askim, który na

kilka dni ])rzedtem nadcign do miasta z najemnymi dla

Zapolyi wlócznikami. Vagnl zapewne pomówi z kanclerzem

w sprawie króla .lana na osobnoci, zwaszcza, e w stolicy

(iolychcziis bawi szczwany pose I^\Mdynanda, Herberstein.

Nie przeczuwa jednak wojewoda sieradzki, do jakiego sto-

pnia monym by wpyw króla Ferdynanda na Szydowie-
ckiego a nawet Tomickiego ^'^), jak zrcznym by Herberstein

wykonawc |)lanów swego pana. Oto bowiem na przedstawie-

nie ostatniego, kanclerz i podkanclerzy, którzy podczas nie-

obecnoci króla najwysz wadz sprawowali w Ivoronie, ni

mniej ni wicej, wzbraniaj onierzom askiego dalszego

przechodu przez I^olsk i wraca im ka, skd przyszli "^).

Laski peen oburzenia spieszy do Wgier, do Zapolyi, i przed

nim cay al swój na kierowników polityki j)olskiej wylewa*"^).

Pisze te do nich król .an, e ta zmiana dotychczasowej roli
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wiadczy »() czem wicej, o czem ziii)chiic ronem ni
o neutralnoci ^^'^), nie pomnc, e wanie Polska przestaaby

by neutraln, gdyby pozwolia )ya na przechód wojsk je-

dnej ze stron wojujcych. Prócz tego w tonie caym ])sma
królewskiego czu byo niemae rozgoryczenie do króla Zyg-

munta, który popiera nie chcia »>susznej sprawy, ale zara-

zem przebijaa jaka wiksza ju j)ewno siebie w kocowym
ustpie listu, w którym jDrosi Szydowieckiego, aby nie jio-

zwala na i)odol)n jego krzywd.
Móg wówczas Zapolya mielsz ju przy])iera postaw,

dziwne nui bowiem sprzyjao szczcie wojenne. Przy pomocy
Wielkiego Solimana zdoby zamek wyszehradzki, a z kilku

innych zamków Niemców wypdzi, sutan za wzi Hud^^')

i upojony i)Owodzeniem, ruszy z krociow armi na Wiede,
ju samym swoim na Austry pocliodem siejc olbrzymi po-

strach. Postrach ten i)rzyprawi take zbolaego po stracie

brata bisku])a Tomickiego o febr i jiogry go w melan-

choli ^i*^).

Nie wiodo si — jak widzimy — Ferdynandowi, nie

wiodo si pomimo wszystkicli trudnoci, jakie na kadym
niemal kroku stawia Szydowiecki królowi Janowi, (^zyim

by kanclerz naprawd stronnikiem, komu by w wojnie tej

istotnie zaprzedany, okaza najwymowniej w sprawie I^askiego,

z dziwn nawet jak na niego odwag cywiln, która — jak

sam przyznaje ^^^) — narazia go na podejrzenia, a nawet na

gi'oby "°).

))Jak zreszt broniem interesów W, król. Moci — pisze

Szydowiecki do Ferdynanda ^") — opowie szczegóowo po-

wracajcy do pose Her3erstein«. Do tak miaej zmiany

frontu skonia bezwtpiania kanclerza nadzieja sutej nagrod3%

o której w jednym ze swycli listów ^^^) napomyka Ferdynand.

Kolega Krzysztofa z kancelaryi. Tomicki, równie od-

dany by Ferdynandowi, jeli jednak pisa do niego, e oprócz

pana swego, króla Zygmunta, nie ma nikogo, komuln- bar-

dziej jak jemu ])ragn suy ^^^), to sowami tymi, jak nie-

mniej olDJawami faktycznej jego dla króla czeskiego yczli-

woci nie kierowa w^spomniany wyej motyw ^^*), lecz raczej

powolno dla kanclerza — przyjaciela.
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w zachowaniu si Polski wzgldem króla Jana dopa-

trywa si sutan nie tylko naruszenia neutralnoci, lecz

i zamania niedawnego przez Zygmunta I. zaw^artego z nim
|)rzymierza. Ludowico (iritti, piastujcy na wgierskim dwo-
rze Solimana godno skarbnika ^^''), z polecenia wadcy swego

w ostryci sow^acli zwa^aca si do Szydowieckiego i Tomi-
ckiego, pod nieobecno króla jego namiestników, uskarajc
si na Zygmunta, który amie zaprzysione sutanowi picio-

letnie przymierze (1528 r.) '^*^), opuszczajc jego przyjaciela,

Zapoly, i w^zbraniajc lancknechtom askiego przechodu

przez ziemie j)olskie ^^').

\\' takim stanie rzeczy trudno byo oczywicie Janowi

Tczyskiemu, posowi Zygmunta I. speni zlecon mu
u padyszacha misy; Soliman do adnych ukadów z Ferdy-

nandem nakoni st nie da'^*), ju jednak po kilku tygo-

dniach *-^), zostawiwszy na placu l)oju 40.000 ludzi, poegna
si musia z myl zdo))ycia Wiednia, czem poskromi pra-

gn pych cesarza i jego brata '^°).

Po klskach Ferdynanda podj na nowo król Zygmunt
wraz z Jerzym, ksiciem saskim '^*), starania celem doprowa-

dzenia obu stron w^ojujcych do zgody. Usiowania te spot-

kay si widocznie z chtniej szem usposobieniem Ferdynanda,

a i król Jan okaza si gotów wysa swych posów pro ne-

goii tractaione^^^), do, e na w. Michaa (29/IX) w^yznaczono

zjazd w tym celu do Poznania. Ivról polski nie móg oczy-

wicie sposojnoci tej pomin, wic umylnie wysya posel-

stwo, aby do ostatecznego ju doprowadzi zawarcia pokoju.

Posowie królewscy: Krzysztof Szydowiecki, biskup po-
cki, Andrzej Ivrzycki, bisku]) poznaski, Jan Latalski, hetman,

•Tan Tarnowski, ukasz Górka, kasztelan poznaski, Andrzej

Tczyski, wojewoda krakowski i Jan Chojeski, doktor praw
i archidyakon krakowski '^^), mieli i)rócz tego z posami I^>r-

dynanda omówi spraw maestwa midzy Zygmuntem
Augustem a córk króla czeskiego, Flbiet, a ewentualnie

i midzy Izabell, córk Zygmuntow, a synem Ferdynanda,

Maksymilianem ^^^). Rokowania nie przyniosy jednak i tym

razem podanego wyniku. Ivrzysztof Szydowiecki ali si

w licie do ks. Abrechta pruskiego, e obie strony bardzo
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midzy sob si róni, e lak l*\M(lynaiul jak Zapolya pragn
dla siebie Wgry otrzyma cl rcijuit non pnlinnlni- socios '3'');

zamiast ijokoju wic, zawarto zaledwie jednoroczny rozjni,

oraz przyszed do skutku ukad w s|)rawie ])rzyszego ma-
estwa Zygmunta Augusta z Kll)iel. Zal)iegi jednak kan-

clerza w celu doprowadzenia do ])okoju miedzy Zapoly
a Ferdynandem widocznie ten ostatni uznawa, jeli kilka

Fig. 107. Ratusz w Poznaniu,

Fot. Antoniego I\ose'go w Poznaniu.

miesicy potem, w kwietniu 1531 r., nadaje kasztelanowi kra-

kowskiemu roczn pensy w kwocie 400 zotych reskich ^^^).

Mia to by zarazem akt uznania zasug kanclerza, po-

oonych wobec Ferdynanda, zasug istotnie niepolednich,

z drugiej za strony miao by zacht do dalszego na tej

drodze wytrwania '^^). Równoczenie poleci król wypaci
pensy t Szydowieckiemu poczwszy ju od w. Jerzego
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(24/IV) i \vy])laca ja nadal co roku, w tene sam dzie, do

rk Krzysztofa lub jego penomocnika '^^).

A teraz przypatrzmy si sprawom [)nblicznym w kraju,

do których w latach 1,")29 31 przyoy rk Krzysztof Szy-

dowiecki.

Oto 18 grudnia 1529 r.^^^), na ()l)radujcym wanie sej-

mie walnym w Piotrliowie, okrzyknito modocianego Zyg-

munta Augusta królem Polski. Stao si to nad wszelkie spo-

dziewanie króla i jego otoczenia ^*°). Zdawao si ]){)wiem

Zygnumtowi, e na razie })oprzesta trzeba bdzie na niedawno

dokonanym wyborze syna na W. ksistwo litewskie (18/X

1529) ^*\); skoro jednak sami senatorowie i posowie zwrócili

si do króla z prob, al)y przeprowadzi — ))z powodu ró-
nych na ludzi spadajcych wypadków « "^) elekcy Zyg-

munta Augusta na króla, wdzicznem sercem przyj propo-

zycy t uradowany ojciec, poczem jednomylnie ol)wolano

królewicza królem l^olski '^^). Na owe, tak chtne usi)osobienie

sejnui wpyn, jak si zdaje, nie mao Ivrzysztof Szydowiecki.

Donoszc l)owiem Albrechtowi })ruskienui o radosnym fakcie,

cliubi si, e »za spraw, na dwa dni przed wyborem tak

wyczerpujco w sejmie i)rzemawia, e chyba wicej, ni na-

wet najwymowniejszy kaznodzieja w Wielki Pitek« ^**).

Jakkolwiek, znajc próno Szydowiecl^iego, nie ulega

wtpliwoci, e w^ sowacli tych kiya si spora doza prze-

sady, to jednak wtpi nie mona, e szczerze przywizany
do domu królewskiego i wiadom politycznej koniecznoci

zapewnienia paiistwu zastpcy z rodu Jagiellonów, spraw
zaj si serdecznie i ile si starczyo, za ni gardowa.
W kilka miesicy póniej, 20 lutego 1530 r., wkada w^ kate-

drze krakowskiej ])rymas Laski w asystencyi biskupów: To-

mickiego i Krzyckiego koron królewsk na skronie dziesicio-

letniego Zygmunta Augusta.

Sia dostojników duchownyci i wieckich uczestniczyo

w tej uroczystoci, a brali równie w niej udzia zaproszeni

umylnie ksistwo pruscy wraz z margral)i Wilhelmem, Al-

brechtowym bratem ^^^).
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Wród królcwskifli iloci nie brako oc/.ywicie i kan-

clerza Szydlowieckiego. Dla niego z wielu wzgldów rado-

snym by musia koronacyjny obchód. Cieszy go jako Po-

laka, ma stanu, i)róno jego mile echtan bya tym

owocem wasnych poniekd zabiegów i trudów, a obecno
dostojnych siostrzeców Zygmunta, zwaszcza starszego, przej-

Fig. 108. Królewicz Zygmunt August.

Drzeworyt z Deciusa Contenta de tetustatibiis Pol. 1521.

mowaa go niewtpliwie nie ma radoci, bo dawaa sposo-

bno zacieniania serdeczniej szych jeszcze wzów z »bratem

Albrechtem((. Ivsie pruski umie rów^nie korzysta z olcoli-

cznoci. Ma jakiego protegowanego na wakujce biskupstwo

chemiskie — wic naturalnie przemawia za nim u kanclerza.

Równoczenie jednak ubiega si o to samo biskupstwo

Dantyszek, pose Bony na dworze cesai'skim w sprawce ksi-
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stwa Baru, pocó wic wchodzi mu w drog i psu sobie

stosunki z wpywowym mem. W takiej sytuacyi nie pozo-

stawao Szydowieckiemu nic innego, jak formalnie tyko po-

piera kandydata lisicia pruskiego a nie przeszl^^adza Dan-

tyszkowi. Nie zdaal)y si jednak na nic i najszczersza protekcya.

I3o cliocia z kanclerzem szli rka w rk Tomicki i Andrzej

Tczyski, wojewoda krakowski ^^''), Dantyszek mia za sob
obojga królestwa ^*'), a przedewszystkiem zapewne Bon, nic

te dziwnego, e zwyciy. Szydowiecki przesya oczywicie

gratulacye nowemu biskupowi '^*), przewidujc za, e moe
kiedy mógby si dowiedzie Dantyszelv o roli jego w spra-

wie obsadzenia oprónionej stolicy biskupiej, z udan szcze-

roci przyznaje si, e za kim wprawdzie innym starania

czyni, by jednak do tego probami Albrechta zniewolony.

Widzielimy, jak król Zygmunt o zgod midzy Ferdynan-

dem a Zapoly si stara, pokoju jednak, którego tak pragn
dla obcych, nie mia na

wasnym dworze. — Od
cliwili niemal przybycia

Bony zaczy si na nim
nieustanne intrygi, spory

zwolenników króla i kró-

lowej. W rku Krzysztofa

Szydowieckiego i Tomi-

ckiego znajdowaa si
wadza, nic wic dziw-

nego, e chciwa jej Wo-
szka nie zaszczycaa zby-

tni sw ask kanclerza

i biskupa. Listy oby-

dwóch do Bony (por.

Acta Tomiciana) s te
do rzadkie, zazwyczaj

krótkie, a w tonie, jakby

wskutek umylnie prze-

^. ,„„ ,. ,
sdnej swej urzdowoci,

Fig. 109. Królowa Bona. DrzeworM Mikoaja ^ "^ ^
i • i

Nelli. (C. i k. Bibl. lideikomis. w Wiedniu). SZtyWUC. Jeli W takich
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stosunkach umia Szydlowiecki utrzyma sit^ w poprawnej

roli, to zawdzicza to swemu dyplomatycznemu sprytowi;

ale i jemu to nie zawsze si udawao. W czasach, o których

mówimy, musia co wzgldem Bony przeskroba, kiedy po-

leca go lasce królowej zi, Jan Tarnowski, wówczas jeszcze

dobrze u niej zapisany ^").

))Radbym bardzo — pisze hetman — aby wszyscy przy-

jaciele moi na równi ze mn prz}^vizani byli do W. król.

Moci. Niczego wicej nie pragnie i Imci Pan kasztelan kra-

kowski (Szydowiecki), który przyrzeka, e gotów przy kadej
sposobnoci posuszestwo okazywa swe wzgldem W. król.

Moci i zawsze do Jej ycze si zastosowywa(( ^^^), prosi j
wreszcie Tarnowski, aby t clitn do suby gotowo kan-

clerza askawie przyj raczya.

Jak si ten epizod zakoczy, nie wiemy; w kadym
razie przyzna musimy suszno zdaniu Wapowskiego '^'), e
Krzysztof Szydowiecki wprost stworzony by ad regum seruitia.

Zakoczenia walki midzy Ferdynandem a Zapoly nie

doy ju Ivrzysztof Szydowiecki. Ostatnie dni jego ywota,
obfitego w dyplomatyczne i dworskie (niestety — nie poli-

tyczne) powodzenia, okryy aob nieszczcia rodzinne ^^')

i dusz jego aosnym ogarny smtkiem. Raz jeden tylko,

promie radoci rozjani zaspione myli kanclerza i nape-
ni go chwilowem bodaj uczuciem szczcia, kiedy zi jego,

hetman Tarnowski walne odniós zwycistwo nad wrogiem
ojczyzny.

W lecie 1531 hospodar wooski, Petryo, zajmuje Pokucie.

Ivi'ól wysya Tai^nowskiego z bardzo nielicznem jednak, bo
zaledwie 6.000 onierza liczcem wojskiem. Obdarzony przez

czuego tecia pancerzem, szabl i piercieniem ^^^), wyrusza

hetman na Ru, a przybwszy pod Obertyn, postanawia zmie-

rzy si z hospodarem.

Wdziawszy na siebie ofiarowany przez Krzysztofa pan-

cerz ^^*) i przepasawszy go mieczem od tego mu danym,
dosiad konia i objeda hufce, gorc przemow dodajc
im ducha. Nastpnie zdjwszy z rki, na której byszcza
piercie kanclerza, elazn rkawic ^^*) i wpatrujc si we,
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Fig. 110. H:t\v;i pod Oheilyuem.
S/.L-/,egó z pomnika hetmana Tarnowskiego,
duta I. M. Padovairii. (Tarnów — katedra).

poprowadzi woj-

sko do walki, gdy
nie uwaa »za

rzecz przystojn,

aby piercie, da-

rowany niii od naj-

lepszego tecia ja-

ko zadatek jego

ojcowskiej mioci
a na wroga zaga-

d, zakrywa ela-

zem«, re ignobilio-

re ^°^). Bóg dopo-

móg , Tai'nowski

nad sze razy wiksz si nieprzyjaciela, 22 sierpnia (1531),

wietne odniós zwycistwo, a z wiadomoci o niem wysa
do Krakowa Zbigniewa Siemieskiego, dworzanina królew-

skiego, polecajc mu, aby za porednictwem kanclerza Szydo-
wieckiego, tómaczem by wtej niezmiernej radoci wobec —
dostojnych ksit" ^^^).

Rzecz prosta, e wie ta suszn napeni moga dum
tecia, wyrazem jej za byo dzieko, które z polecenia kasz-

telana napisa sekretarz jego, Stanisaw di Zaccaria ^^*). Sa-
wio ono zwycistwo Tarnowskiego, lierb za Odrow ze

smokiem umieszczony na karcie tytuowej, przypomina mia
zapewne hetmanowi szczególniejsz mio Krzysztofa —
a o jego wielkoci mówi candidis ledoribiis.

atwo w obejciu z ludmi przy gadkoci form, na-

bytej na dworze i w czstych zagranicznych poselstwach,

uczynia z Krzj^sztofa Szydowieckiego prawdziwie doskonay
typ Coreggiana. Nikt lepiej nad Krzysztofa nie umia wów-
czas w Polsce gaska prónoci królów i ksit jedwabnymi
sowy i zaskarbia sobie nie tylko ich aski, ale i gromadzi
z aski ich skarby. Na liskiej jednak tej drodze nieraz si
potyka i popada w niesmaczn wprost przesad — w unio-
no nawet.
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Jako kanclerz, siiiiiicmiy w wypenitMiiu trudnych ()))()-

wizków a w l)ar(lz() przykadnej zgodzie yjcy z koleg
w urzdzie, l)iskupein Toniickini. Jako dyplomata, i)ier\vszo-

rzdny, polityk natomiast krótko widzcy, mikki, bojaliwy.

Dowodem kongres wiedeski, sprawa pruska. Polityczne jego

dziaania podobne byy do pracy tego rolnika, który ograni-

cza si na oczyszczaniu ziemi z rosncycli na niej chwilowo

chwastów, a nie rzuca w ni yciodajnego ziarna. Xa to bra-

ko mu inicyatywy a nawet gdyby j mia nie posia-

daby zapewne odwagi, aby j w czyn zamieni.

I dlatego wyoliraam soliie, e j)rzy rozumie, jakim si

odznacza a niepowszedniej, dyplomatycznej zrcznoci, byby
móg by — jako pose na dworaci zagranicznych — znako-

mitym wykonawc planów dzielnego polityka. Myl jego zro-

zumiaby z pewnoci, a jego wybitny, dyplomatyczny talent

dokonaby reszty.

Tyle o Krzysztofie Szydowieckim jako mu stanu, dy-

plomacie. Jakim by w yciu pryw^atnem, jaki to by umys,
jaki by stosunek jego do humanizmu i jego przedstawicieli

i do sztuki, na te pytania stara si Ijdziemy odpowiedzie

w nastpnych rozdziaacli.
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ROZDZIA XIV.

Przyjaciele i dwór Krzysztofa Szydowieckiego.

e Krzysztof Szydowiecki nie-

jednego z senatorów lub braci

szlachty zalicza do swego ci-

lejszego kóka, w to nie wtpi-

my, nie mamy jednak pod tym

wzgldem wiadectw ródowych.
Przechowa si natomiast w spó-

czesnych aktach lad jednej ale

serdecznej przyjani, jaka czya
kanclerza z wielkim dostojnikiem

Kocioa i pastwa, podkancle-

rzym i biskupem, Tomickim.

Znajomo ici, jak ju wspo-

mnielimy, sigaa jeszcze l-
skich czasów Krzysztofa, prze-

dzierzgna si za w przyja
zapewne od chwili, kiedy w kan-

celaryi koronnej zczy ich do wspólnej pracy codzienny obo-

wizek. Przez lat dwadziecia yli tak obok siebie w zupenej

zgodnoci zapatrywa politycznych, równ przejci mioci
dla kraju i króla, w upodobaniach nawet bardzo do siebie

zblieni. Duo cardines istiiis reipiiblicae Polonae — zwie ich

wspóczesny wiadek*). Tomicki, jak wiadomo, jeden z najwy-

bitniejszych humanistycznych duchów epoki Zygmuntowskiej,

F"ig. 111. Medal zoty z popiersiem
Zygmunla Starego (wedug odlewu
Muz. ks. Czartorysliici w Krakowie).
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prawdziwym by mionikiem i mecenasem sztiil^i ^). Szydo-

wieclvi, jak zobaczymy, literalnie wysoko ceni a przedstawi-

cieli jej hojnie wspoma<^al a dla szlnki mia zawsze wiel-

kie zainteresowanie i otwart kiesze. Nie dziwna wic, e te

dwie natnry, pod tyki wz<>ledami do siebie podobne, przy-

lgny z atwoci do siebie i nie skpiy sobie nawzajem do-

wodów przyjani.

Kiedy w r. 1528 ukoczono budow kaplicy zamkowej

w mielowie, pragnie Tomicki osobicie j powici i przy-

by w tym celu na miejsce^), aby w ten sposób kanclerz

))w ojczystych swych dobrach pamitk mia jego mioci
i yczliwo i « *). Ale i Ivrzysztof pamita o przyjacielu. Wic
gdy najstarsza jego córka, Zofia, wycliodzi za lietmana Tar-

nowskiego, zwraca si kanclerz z prob do biskupa, aby na

weselne gody niezawodnie przyby zeclicia. To te prawdzi-

wym smutkiem przej musiaa Krzysztofa przesana mu
przez biskupa odpowied, e czci, z powodu zego stanu

zdrowia, czci za z powodu dalekiej i zej drogi trudno mu
bdzie przyby na lub córki, tak rycho odby si majcy.

W kadym razie dzikujc caem sercem kanclerzowi za

mie zaproszenie, prosi go, aby nieoljecno jego askawie

mu wybaczy raczy, bo chyba nie wtpi, e jak najchtniej

speniby yczenia przyjaciela a swój obowizek °).

Serdeczne stosunki z Tomickim umia kanclerz oywia
i przy innych okazyacli delikatn pamici. Raz posya bisku-

powi baanta *'), kiedyindziej skada mu Krzysztof w darze

kodeks pergaminowy, libelliim in charta pecoriiia scriptiim '),

który sn biskup mia w wielkiej cenie, jeli w testamencie

swym osobno ksik t wymienia i zapisuje ^).

W sposób równie miy odwdzicza si Tomicki Szy-

dowieckiemu. Na tytuowej karcie wytwornego illuminowa-

nego kodeksu: ywoty arcybiskupów gnienieskich^ spra-

wionego sumptem biskupa krakowskiego, u stóp w. Stani-

sawa, obok fundatora i Zygmunta Starego, znalaz si równie
kanclerz, jak nie mniej brat jego, Mikoaj.

To byy jasne, radosne chwile w ich wzajemnych sto-

sunkach.

Jeli jednak kiedy, to w smutku i w chorobie, zaznaczyo
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si wzajemne ich szczere przywizanie. Brak syna, którego

przez dugie lata kanclerz doczeka si nie móg, by jednym
z tych powodów przygnbienia i smutku. Po córkach: Zofii

i Katarzynie, przycliodzi na wiat Anna; Szydowiecki traci

ju zaczyna nadziej uzyskania mskiego potomka a w takiej

cliwili szle mu biskup krakowski sowa pene otuchy w lepsz

przyszo. ))Za dobre powinnimy uwaa to, co Niebo nam
zsya; Ten, który wszystkiem rzdzi, wie najlepiej, co nam
najwicej potrzebne — a trzeba mie nadziej — koczy bi-

skup, — e po kilku córkach przyjdzie nareszcie syn, jak to

si przecierz nie rzadko zdarzaw '*^).

Kiedy w kilka lat póniej (1530) umiera czwarty z rzdu
syn Szydowieckiego, Stanisaw, bole Krzysztofa stai-a si
koi biskup Tomicki sowami cln-zecijaskiej pociechy '^),

zaklinajc go na przyja ich czc, aby »nieuniknione te

wypadki ludzkie mnym znosi umysem i zbytnio nie pod-

dawa si — naturalnemu zreszt — alowi. Przed natur
scliyli trzeba gow, bo jak po nocy dzie, tak po yciu
mier nadchodzi i jak kwiatów, podobnie i ludzi wtem
i kruchem jest istnienie ^^). l^od wpywem zapewne owych
serdecznych rad i filozoticznych refleksy i przyjaciela stara

si kanclerz istotnie powróci do równowagi duchowej. Prze-

nosi si do innej swej rezydencyi '^), a sama ta zmiana miej-

sca dziaa tak korzystnie na jego usposobienie, e ju w kilka-

nacie dni póniej moe Tomicki si cieszy, i Ivrzysztof do

dawnej powróci pogody ducha ^*). Radby biskup, aby Szydo-

wiecki rozrywkami umysowemi zdrowie swoje stara si

utrzymywa, a na bok wszystkie troski i smutki odrzuci '^),

bo ))wierzaj mi przyjacielu — pisze dalej biskup-humanista —
e tylko te dni co warte, w których bez i)rzygnbienia y-
jemy «.

Kanclerz nawzajem nie skpi biskupowi dowodów
wspóczucia, kiedy tene w r. 1528 cierpia na nog, pedis

defiLiiim ^% któr leczy radzi mu siostrzeniec jego, Andrzej

lvrzycki, wedug recepty Miechowity ^'), przepisanej niegdy
arcybiskupowi askiemu i K.rzysztofowi Szydowieckiemu **).

W cigu choroby tej dowiadywa si nasz kanclerz co-

dziennie niemal o stan zdrowia biskupa ^% który te peen
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Kraków, Kruganki 00. Franciszkanów.
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wdzicznoci za troskliwo KrzysztofM, w i>oiacvch sowach
mil za nia dzikuje ^^).

W rok póniej (1529) i)rzesyla znowu Szydlowiecki bi-

skupowi wyrazy rzewnego wspóczucia i pocieciiy |)o mierci
tego brata, Mikoaja, kasztelana gnienieskiego^^).

^rzyjaciói mia jednak l\.rzyszto" Szydlowiecki i i)oza

granicami kraju. I3yl nim na poudniu l)iskup I^iciukocioów
a nasti)nie arcy])iskup stizygoski ^*), .Jerzy Szakmary, zna-

jomy kanclerza jeszcze z czasów pojylu jego na ^^'grzech,

z którym nastpnie w r. 1515, podczas zjazdu wiedeskiego,

odnowi stosunki i wkrótce potem, jak wyej opowiedzielimy,

))l)raterslvie<( zawar »przymierzet<. Zapewne, e motywem jego

hyla raczej polityka — tak z jednej jak i z drugiej strony

z pewnoci jednak stosunek ów na)ra z czasem cecliy wiel-

lviej serdecznoci i mioci nieedwie braterskiej^^), jeli l)isku|)

pamita o swym przyjacielu nawet na ou mierci ^^), zapi-

sujc mu ))nie mao zota i sre)ra« ^^), jeli nast])nie ku czci

Szal^marego Ivrzysztof umieszcza marmurow tablic oraz

stawia otarz w swoim patronackim kociele w Opatowie,

o czem zreszt na innem miejscu przyjdzie nam szerzej mówi.
A na pónocy mia Krzysztof Szydlowiecki przyjaciela

w osol)ie ksicia All)rechta pruskiego. Przyja ta, jak widzie-

limy, powstaa przedewszystkiem na gruncie i)olitycznym

i znalaza ostateczny swój wyraz w znanem nam wprzymierzu

braterstwa «. Przybierao ono nieraz jednak cecli bardzo ci-

sych, prywatnych stosunków i dlatego na tem miejscu wspo-

mnie nam o niem wypada.

Wiedzc, jak bardzo zaleao kanclerzowi na zjednywa-

niu sobie yczliwych ludzi, a zwaszcza ksit, nie zdziwimy

si, e nie zaniedbywa adnej sposobnoci, aby na prawd
))braterskie« utrzymywa stosunki z ksiciem ))Kónigsberskim«.

Wic gdy raz zapewnia go, e dobro Prus ley mu zawsze

na sercu i poleca swt suby jego wdostojnej maonce i dzie-

ciom« ^°), innym razem, w odpowiedzi na list Albrechta, dzi-
kujcego mu za objawy mioci dla niego i jego domu, za-

pewnia go, e nie tylko ksicia wkocha ale i szanuje« *^).

A kiedy Albrecht, przesyajc na rce kanclerza list do króla,

bdzie si usprawiedliwia "z kuchennej laciny« swego pisma.
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zaznaczajc, e »\voli napisa dziesi niemieckich, ni jeden

aciskie ^% cho, co prawda, nic moe poszczyci si doka-

dn znajomoci i ojczystego swego jzyka ^^), — Szydowiecki

z ca galantery nie omieszka zapewni ksicia, e zarówno

jego ))acina i niemczyzna, jak i jego pismo ogromnie mu si

podoliaj, jako temu, który szczerze miuje Albrechta*.

Wymiana midzy nimi listów, zwaszcza ze strony Krzy-

sztofa, staje si coraz czstsz, a ton ich coraz poufalszy z je-

dnej, coraz to bardziej uniony, czasem wrcz niesmaczny,

z drugiej strony.

Gdy wic w styczniu 1529 r. wraca do Albrechta ks. Pa-

we Plotowski, proboszcz niepoomicki i kanonik warmiski '°),

którego wysa by Krzysztof na dwór pruski w bliej nam
nieznanej sprawie, korzysta kanclerz zaraz ze sposobnoci,

aby wyrazi ksiciu gbokie, listowne podzikowanie za przy-

jcie zgotowane jego ))sudze((, za zapewnienie zwaszcza ksi-

cia, i gdyby kiedykolwiek zasza potrzeba, przyjdzie mu
z rad i z pomoc ''). Przywióz jednak pose radoniejsz

wiadomo. Oto, jeli tylko okolicznoci pozwol, obiecuje

Albrecht wraz z maonk odwiedzi l^anclerza ^^). Zrozumie
acno, jalv dum napeni musiaa penego prónoci kaszte-

lana krakowskiego zapowied ksicycli odwiedzin i dlatego

nie dziwi nam si, e po prostu wsów nie znajduje '^), aby

podzilvOwa godnie za ten nadzwyczajny zaszczyt* ^*).

Pod wpywem zapewne rozkosznycli marze o niedale-

kiej wizycie ksistwa pruskich, pragn nasz kanclerz pono-

wnie okaza przywizanie swe do domu Albreclita, nowo-
narodzonej bowiem swej córce ^^) nadaje na cze wdostojnej

jego maonki*, imi Doroty ^^).

Nie skpi równie i Albrecht kanclerzowi dowodów
serdecznych swych dla uczu a raczej moe wyrachowanej

przyjani. I tak z kocem lutego 1529 r. przysya mu pulia-

rek, ein klein Becherlein fiir fróhliches Gelage ^^), w roku na-

stpnym za ksik, Aiitidoiiin contra pestilentem siidorem.

napisan przez swego wznakomitego tizyka *^), oraz portrety:

wasny i ony, przeznaczone dla kanclerza i jego maonki ''^).

luedyindziej szle Albrecht dla maonki i dzieci kanclerza

yczenia zdrowia ^'*), w maju 1530 r. zapytuje si troskliwie
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o zdrowie sabego chwilowo syna kanclerza, Krzysztofa**),

doczajc zioa i przepisy swe^o lekarza'*'^), l^aniitajc o oso-

bistycli zamiowaniach I.rzysztota, przesya mii Ali)rechl so-

koy*'), których zapewnia kanclerz ksicia ))z rozkosz
uyje do polowania^ *^). Gdy raz Kasj)er »Mnyschek«, gene-

ralny penomocnik kanclerza, oglda si za rumakiem dla

stajni Krzysztofa, ofiarowa mu go ksi Albrecht, dowie-

Fig. 112. Ks. Albrecht pruski. Mied/.ioryl. (AlberinaK

dziawszy si widocznie o tej jego potrzel)ie. Szydowiecki

rozczulony darem ksicego ))brata«, dzikuje mu za serde-

cznie, woddajc na usugi Waszej ks. Moci siebie samego, przy-

jació mych i me sugi, oraz wszystkie konie, jakie stajnia moja
posiada, jak niemniej potomstwo ofiarowanego mi rumaka ^^).

Pan kasztelan ki'akowski, chciwem uchem owic wszel-

kie pochwa}', rad by bardzo, gdy raz Albrecht pochwali
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pikn jego acin'"'), acz skromno autorska wyzna mu
kae, i ^adnym nie jest lacinnikiem« *^) i jake mógby nim

liy, skoro dziecistwo upyno mu raczej »na dworaci kró-

ów i wród rycers<ici za)aw ni wród ksig otoczenia« *^).

A viedy l^si pruski raczy wasnorcznym listem ^^) za-

szczyci lvanclerza, wtedy rado jego i wdziczno nie ma
granic. Jest doliroci t wprost rozczulony. »Prosi Boga, aby

ksicia i maonk i dzieci jego do pónycli lat zachowa,

i w tym celu jamuny rozdaje ^°) i jak przed laty kilku Hen-

ryka VIII, tak teraz zapewnia Albrechta, e jeli ksi clitnie

oglda pismo rki kanclerza, ))to on z pewnoci list jego do

ust przytyka<( ^^). Nieciby jednak ksi nie trudzi si pisa-

niem, niech czyni to ci, do których to naley i którzy ch-
tnie ])isz, wystarcza mu, jeli ujrzy dwa wasnorczne sowa
w podpisie Ksicej Wysokoci, cliybaby wana jaka sprawa

wymagaa napisania caego listu mami propria ^^). Wszystkie

swe siy, zdolnoci, a gdyby nawet potrzeba wymagaa, ycie

swoje skada u jego stóp, t za gotowo radby czynami

stwierdzi ^^) i to nie tylko sam, lecz z ca rodzin, przyja-

ciómi i domownikami °^), jedynemu wreszcie synowi ^^) prze-

kae w testamencie, aby ])y zawsze wiernym sug ksicia.

Przed Albrechtem nie ma kanclerz nasz adnych taje-

mnic. Dzieli si z nim nie tyll^o wsz3'^stkiemi nowociami po-

litycznemi, przesyajc mu kopie zagranicznych nawet doku-

mentów ^^), ale zwierza si równie przed nim z wasnemi
sprawami rodzinnemi, czasem bardzo nawet delikatnej natury.

Tak np. byo, kiedy Kiegajo stara si o rk najstarszej

córki kanclerza, któr}' w sprawie tej, jak wspomnielimy, po-

zostawa pod wpywem Albrechta, doradzajcego mu zapewne
skoligacenie z monym, litewskim rodem ^^). Tak równie byo,
gdy t sam córk wydawa nastpnie za lietmana w. k., Jana

Tarnowskiego. Radzi si naprzód ksicia w tej sprawie ^^),

skoro za lub si odby, pisze do z radoci, e dotd ))sam

z bratem (Mikoajem) suy ksiciu, teraz suy mu bdzie
wraz z ziciem i reszt przyjació« ^^). Gdy za Albrecht za-

pewni Krzysztofa, e bardzo jest rad ze zwizku tego, kanclerz

jest szczególniej uszczliwionym, i wuzyska takiego zicia,

którego wybór pochwalaj ksi i wszyscy zacni mowie« •"*).
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A sztuk pielgnowania (lol)iych z ludmi stosunków

posiada nie w niniejszym stopniu dostojny brat Krzysztofa

Szydowieckiego, Albrecht pruski. W grudniu 1529 i*. zaprasza

Albrecht Krzysztofa na ojca chrzestnego dugo oczekiwanego

i upragnionego syna swego. Szydowiecki, zapewne z powodu
obrad sejmow^ych, nie moe sam speni zaszczytnego powy-
szego obowizku, w serdecznym gratulacyjnym licie^') za-

wiadamia jednak ksicia, e tlómaczem jego radoci bdzie
Pawe Plotowski, kanonik warmiski i proboszcz niepolomi-

cki, który te w imieniu kanclerza syna nastpnie do chrztu

trzyma bdzie. W kilka miesicy potem prosi Albrecht Szy-

dowieckiego, aby, jeli kiedy bdzie wraz z on w okolicy

Torunia, nie omieszka przyby do zamku królewieckiego.

Kanclerz oczywicie zapewnia ksicia, i uczyniby to jak naj-

chtniej i jeli moe na w. Barbar (4 grudnia) bdzie wraz

z maonk w toruskich stronach, nadoy drogi, aby od-

wiedzi Icli K^sice Wysokoci ^^).

wiadectwem — moe nie zawsze — przyjani, ale w ka-

dym razie prawdziwego zaufania, l)yy opieki nad maole-
tnimi, powierzane K.rzysztofowi Szydowieckiemu. I mierajcy
podskarbi W, Iv., Andrzej Ivocielecki, ustanawia opiekunem

kanclerza, który moe mimowolnym i porednim by i)owo-

dem jego mierci ^^), oddajc tem samem najwymowniejszy
hod charakterowi Krzysztofa, a moe lUegajc take yczeniu
swej ony, dawnej kochanki Zygmunta I. (ICatarzyny Telni-

czaiiki), z któr czya Szydlowieckiego dawna, jeszcze z cza-

sów pobytu na Wgrzecli, znajomo.
W dwa lata póniej (1517), inny dostojnik powierza

Krzysztofowi oraz bratu tego, Mikoajowi, opiek nad dzie-

mi swymi i zarzd starostwa Samborskiego, które posiada
prawem zastawu, oraz innych dóbr rodzinnych, jak i Odro-
wom zastawionych a pooonych w obw^odzie Samborskim-
By to wojewoda ruski, Jan Odrow ze Sprowy, ojciec Sta-

nisawa, Beaty i Jadw^igi ^^). Wychowanie icli powierzyli wido-
cznie bracia Szydowieccy Mikoajowi Jordanowi z Zakliczyna,

kasztelanowi wojnickiemu, oraz onie jego, Annie z Jarosawia,

maonkowie ci bowiem pod r. 1517 kwituj wspomnianych
braci z odbioru 50 z. oraz tuniki szkaratnej, zotogowiu
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i innych cennych niateryi, wydanych przez opiekunów na

potrzeby pupilów ^% pod r. 1521 za potwierdzaj odbiór

120 grzywien, wrczonych im przez Krzysztofa Szydowie-

ckiego za lata 1526— 1528 na )>wychowanie i potrzeby« mo-
dych Odrowów ®^).

Jako opiekun Stanisawa Odrowa wystpuje Krzysztof

w r. 1525 na terminie sdowym w bliej nam nieznanej spra-

wie, przeciw Janowi Kochno, rajcy lwowskiemu i Tomaszowi

Wielczyskiemu, dzierawcy dóbr królewskich. Gaj ®^).

Stanisaw Jarocki, kasztelan zawichocki, musia równie
uprosi Krzysztofa Sz\'dowieckiego na opiekuna córki swej

Jadwigi, w r. 1523 bowiem jiozostala po nim wdowa, Maryna,

oraz synowie, Krzysztof i Jerzy, potwierdzaj odbiór 510 z.,

uiszczonycli im przez kanclerza tytuem posagu wspomnianej

Jadwigi, polubionej Piotrowi Grasieskiemu ^^).

Wespó te z bratem Mikoajem by kanclerz opiekunem

maoletniej córki Stanisawa Krzepickiego, starost}^ wielu-

skiego ^^), na krótlvO za przed mierci sprawowa wspó-
opiek nad Stanisaw^em, Janem, Katarzyn i Ann, dziemi

Wiesawa Wodka, dziedzica na Piekarach, Sciborowicach ^''),

kowej, Myszowie i Gruszowie '*).

Ale i mniej moni obdarzali kanclerza swem zaufaniem.

Nalea do nich dworzanin królewski, Jan Spergalt, który uprosi

Krzysztofa Szydowieckiego, brata jego Mil<^oaja, ks. Mikoaja

Górskiego, proboszcza w^ Szczepana w Krakowie i Mikoaja

ukowskiego, dworzanina królewskiego na egzekutorów swego

testamentu. Spadek by nie wielki, bo wynosi tylko 240 z.

a przypad synowi zmarego, Mikoajowi, który w r. 1523

kwituje egzekutorów wspomnianycli z odbioru powyszej
kwoty '2).

W kole ow^3xli znanych i nieznanych nam przyjació

i w gi'onie rodziny odpoczywa Krzysztof Szydowiecki po

trudach swego urzdu i spdza swe oiiim. A gdy czu si
wicej ni zazwyczaj zmczonym '^^), wtedy opuszcza mury
miejskie i udawa si na wie, do dóbr swych rodzinnych ''*),

aby tam nie tylko wytchn i zay wczasu ^^), zapolow^a

choby na przepiórki '•), ale i umys swój rozerwa widokiem

licznych swych rezydencyi. wOcliota go braa<(") odby niejako
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ich przegld^®), obcjr/e w jakim sa stanie, a moe tskni

take przy tem wszystkiem za atmosfer wiejskiej j)rostoty

i szczeroci, której na darmo sziikaby mu przyszo na dwo-

rze królewskim i w wasnej swej duszy. .

.

A rezydencyi tycli mia cay szereg. W l\.rakowie po-

siada kanclerz kilka realnoci (o czem bliej bdzie mowa
w rozdziale o majtku), w których jednak jak zobaczymy —
byo mu troch za ciasno. W prawdziwy natomiast komfort

opywa w starociskicli swych zamkach i we wasnych do-

brach. Jak te rezydencye wiejskie wyglday, dowiemy si

na innem miejscu, tu tylko podnie naley, i zamek w No-

wem miecie Korczynie, w którym czsto rad przebywa, zao-

patrzy we wszelkie moliwe wygody. Synne tam byy dwie

kuchnie, ^jakich pierwej w Polsce nie byo« ®*^), a obok nich

wzbudzay zazdro rozprowadzone po caym zamku wodo-

cigi®'). Od czasu do czasu, jak widzielimy, gwoli rozrywki

i przegldu udawa si Krzysztof Szydowiecki i do innych

zamków, najchtniej jednak i najczciej przebywa musia

w mielowie, zamek bowiem tamtejszy z szczególniejsz ozda-

bia mioci®*) i wybudowa obok niego nawet kaplic.

W miecie czy na wsi, dom kanclerza rozbrzmiewa nie-

raz hucznemi zabawami i ucztami *^), których wystawnoci
i wytwornoci wprzymiewaw wszystkich®^):

»Idzie piastun Chrystusów — zoty krzy u ona
Zdobi piersi powane, jak piersi Katona.

To jest Nestor na wiecy, Lukullus w biesiadach ... ^''),

do których — jak si dowiadujemy z listu Krzysztofa do

ks. Albrechta z l/II 1529 r. — sprowadza wino z Wgier.

(Acta Tom. X, 28).

Szatnia jego zasobna bya w kontusze, stroje i cenne

zbroje®^), a do tego przepychu dostrajay si godnie stroje

dworzan, jak niemniej rzdy, udziennice i czapraki rumaków
pana kasztelana krakowskiego. W skai'bcu domow'ym zoone
byy srebrne i zote naczynia i klejnoty, których zdaje si

nie ma posiada ilo.

Z pomidzy nich ceni niewtpliwie najwyej zote a-
cuchy, które otrzyma w darze od cesarza Maksymiliana I. ®^)
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i króla F^erdynanda, piiharek srebrny od ksicia Albrechta '^).

Ale i od mniej monych otrzymywa w darze klejnoty. Tak
np. w rokn 1530, byy dworzanin j)olegego króla Ludwika,

Marcin Lesiecki, darowuje mu piercie z rubinem, który je-

dnak, w chwilowej bdc potrzebie, zastawi w Krakowie y-
dowi Izraelowi, »piewakowi<( ^^).

C.aly ten przepych rozwija zwaszcza przy sposobnoci

poselstw do obcych dworów, a o tem samem zamiowaniu
do wspaniaoci i okazaoci wiadczyy równie dary, jakie

drugim skada. Limjiebahir magno animo magna . . . mówi
Liber (jenescos.

))I^rzywilej Opatowskie, którym zapewni kolegiacie w.
Marcina w Opatowie pewne dochody, lni dotd od )arw
i zota, kocioowi w Szydowcu zoy w darze srebrny po-

zacany kielich, wielk srebrn kadzielnic, ornat z czerwonej,

zotem przetykanej materyi i drugi z karmazynowego atasu ^°).

I^rzyjacielowi, bisku|)o\vi Tomickiemu skada raz w darze ko-

deks pergaminowy ^^), w brokat oprawny, a gwoli aski pa-
skiej szle Henrykowi Yll sokoy, na wscliód za, dla Ibra-

hima paszy, biaozora ^^).

Wspomniane szczegóy daj nam ol)raz stopy, na jakiej

Krzysztof Szydowiecki dom swój jirowadzi. Rozrzucone re-

zydencye jego, mieszkanie w Krakowie, na Wawelu, zamek

w rodzinnych dobrach Cmielowskich, po mierci nadto brata,

Mikoaja, odziedziczony po nim zamek w Szydowcu, staro-

ciskie dworce w Nowem miecie, Ivorczynie, w ukowie,
w Gostyninie, wymagay oczywicie znacznego pocztu dwo-

rzan i wszelkiego rodzaju suby.
))Utrzymywa te jak pisze Liber geneseos — znacznym

nader kosztem licznycli dworzanw, dla którj^^h by ))szczodrym«,

dla podrzdnej za suby panem ))agodnym((, >)uwzgldnia-

jcym nie tylko jej potrzeby« ale i wynagradzajcym j z pra-

wdziw hojnoci ^^). Niemniej askawym by take dla byych
swycli shig, których j)oleca lasce monych^*). Nazwisk tej

szerszej familii kanclerza nie przekaza nam Liber geneseos.

Znajdujemy je natomiast, cliocia nie wszystkie, w innych,

wspóczesnych ródach, zwaszcza w wAktach grodzkici kra-

kowskicli(( i w Acta Tomiciana.
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Proboszcz niei)ol()niicki i kanonik warmiski, Pawe Plo-

towski, pehii na dworze Krzysztofa Szydlowieckiego funkcye,

zdaje si, kapelana*^).

By on widocznie zanfanym kanclerza, jeli tene, jak

widzielimy, w styczniu 1529 r. wysa go w poselstwie do

ksicia Albrechta, a w^ kilka miesicy póniej powierzy mu za-

szczytn misy trzymania do chrztu w swojem imieniu nowo-
narodzonego syna ks. Albrechta pruskiego, ^hisia bv wic
wogóle i powaanym i lubianym przez rodzin Krzysztofa.

wiadczy si o tem zdaje fakt, e nawet po mierci kancle-

rza, wdowa po nim j)ozostawia nadal do jego uytku mie-

szkanie w domu wasnym na zamku i ma stajni ^^).

Znany nam ju Woch, Stanislao di Zaccaria, autor opisu

zwycistwa pod Obertynem, peni obowizki sekretarza Krzy-

sztofa Szydlowieckiego^'').

W sprawach sdowych i operacyach kredytowych wyr-
czali kanclerza wnotaryuszecc Daniel z Boleniowa, proboszcz

w Pobiedniku *^), nobilis Mikoaj Zaleski ^% Jerzy Woronie-

cki ^'^°)
i mieszczanin Benedykt '°^).

Rzdy nad sub i dworzanami Szydlowieckiego spra-

wowa ))marszaek« Mikoaj Mniszek, dziedzic na Wielkich

Kuczycacli i Cieklinie a zarazem wdworzanin królewski* ^°^),

wypaty za i wszelkie wogóle rachunki dw^oru pana kasztelana

krakowskiego oddane byy w rce ))skarbnika(( Kaspra ^°^),

któr}' zdaje si by identyczn osob z Kasprem Mniszkiem,

generalnym penomocnikiem kanclerza ^^*).

Nad saw dobrego stou kanclerza czuwa kuclimistrz,

magister coiiine, nobilis Martimis Sebasiamis ^^% do rzdu
dworzan, ciirienses, o których jednak obowizkach nic nie

umiemy powiedzie, nalea nobilis Tomasz Kowalew^ski ^^%

sugami wreszcie, seruitores, zwi akta ))urodzonego« Zdzi-

sawa *"^) i Jana Glaubicza ^°^).

Tak bya w ogólnycli zarysach familia w obszerniej-

szem sowna tego znaczeniu Krzysztofa Szydowieckiego.
Z kolei przypatrzmy si jego w^asnej, najbliszej rodzinie.
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ROZDZIA XV.

ona i dzieci Krzysztofa Szydowieckiego.

Kiedy Krzysztof Szydowiecki zajt^ty by piiblicznemi

sprawami, na dworze królowej Barbary chowaa si ))mlódka«,

Zofia Targowicka. Córk byhi Jana ^), bratanic Marcina, sta-

rosty Inbaczewskiego i burgraljiego krakowskiego, ochmistrza

dworu królowej Elbiety *). Brat jej Zygmunt, proboszcz kra-

kowski, jako sekretarz królewski, równie peni sub na

dworze, jako uczony za doktor praw bra udzia w synnym
zjedzie poznaskim 1510^).

Otó ta panna dworska wpada w oko Ivrzysztofowi Szy-

dowieckiemu. Nie myla z pocztku o maestwie, ludzie

gadali sol)ie na ucho, e pan podkanclerzy liczne dar}^ szle

»módce« królowej; ot chcia si zabawi i przelotny z ni
tylko zawiza stosunek*). Tu go jednak niespodziewany spo-

tka zawód. Zofia Targowicka bdc bowiem nie tylko pikn
i powabn, ale i cnotliw (a moe w wikszym jeszcze sto-

pniu wyrachowan), wrcz odpowiedziaa kanclerzowi: won
twoj by mog, wystpnie y nie chc« ^). T dziewicz
skromnoci bardziej jeszcze ujty i pod coraz to wikszym
pozostajc urokiem ))módki((, poj Szydowiecki, ))królestwa

naszego najwiksza chwaa<( ^), t, której ju nie tylko kibici

ale i obyczajem si delektowa.

Weselne gody odbyy si okoo r. 1512 ''). Zofia Targo-

wicka nie wniosa mowi wikszego posagu (Liber geneseos).
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bo te eni! si z ni jak mówi ))Pamitiiik rodzinnyw —
nic dla majtku lecz j)od cnoty jej urokiem.

Jak wyi^ldala ona Krzysztofa, tego nie wiemy. W Liber

(/cnescos nie znajdujemy portretu Zofii Targowickiej, rysów

jej nie przekaza nam te aden znany nam |)omnik sztuki.

Wizerunek jej natomiast zachoway nam rkopimienne róda.
Bya to kobieta — jak mówi Liber geneseos — ))której ze j-
zyki dosign nie mo^y (citra inuidiam), o rzadkiej urodzie,

staoci zasad i cnociec, kobieta »czystoci obyczajów zna-

mienita, obdarzona znakomitymi darami umysu, pobona, dla

biednych szczodra, w dziaaniach swoich pena powagi i przez

wszystkicli szanowana" **).

Szereg natomiast zabytków pozwala nam odtworzy sobie

posta jej ma. By zatem Ivrzysztof Szydowiecki wzrostu

wicej ni redniego '), postawy wyniosej ^^), twarzy niemal

okrgej, do szerokiej. Po matce wzi czarne wielkie oczy,

po ojcu nos dugi, z lekka jednak u nasady zgarbiony. Z dol-

nej wydtej wargi ust jal; niemniej z silnego, okrgego pod-

)ródka wnioskowa moge, e temperament w nim krewki,

unoszcy si atwo i do gniewu skory ^^). W profilu zwaszcza
wystpowa na jaw wielki mars wyrazu, z oblicza za bia
dostojna jaka powaga, a w' oczach malowao si skupienie.

Posta jego charakteryzuje wl^amitnik rodzinny« w nastpu-

jcych sowach: "Postawy by, jak u bardzo nie wielu tylko

spotka mona i tak odznacza si urod i wdzikiem ciaa

i rysów, i nimi budzi podziw ogromny u obc3xh i u egzo-
tycznych ludzi«. Ze zwizku tego urodzia si najpóniej

zdaje si w r. 1515^') córka, której na cze matki nadano imi
Zofia. W kilka lat póniej 1519 r. przysza na wiat druga

córka Krystyna ^'), po tej za w 1522 trzecia Anna ^*).

A lata mijay, fortuna rosa, synowie brata Mikoaja po-

marli, komu wic w spadku zostawi rozlege, rodzinne ma-
jtki, komu tak sawne nazwisko?

To te nie maa musiaa l)y rado Ivrzysztofa Szydo-
wieckiego, jego rodziny i licznych przyjació domu kanclerza,

skoro rozesza si wie w r. 1524, i panu wojewodzie kra-

kowskiemu syn si urodzi ^^). Nadano mu imiona: Ludwik —
Mikoaj, to drugie z pewnoci na cze stryja, podskarbiego.
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Nie dugo jednak mia si Krzysztof synlviem swoim cieszy.

I^iidwilv Milvoaj, zaledwie jednoroczne dzieci, zmar 25 czerwca

1525 r.^*^) na ciorolo jal^ odLOw, czy te moe wslvutelv

nadmiaru lelcarstw ^^). Zwol^i jego zoono w podziemiacli

opatowslviego tocioa ^^). Rodzina i przyjaciele kanclerza

peni byli obawy, e cios ten go zamie, on tymczasem przy-

j lvrzy ten dziwnie mnym umysem ^^). Bola zapewne

gboko, ale nie rozpacza, sn podtrzymywaa go ufno
w l^oga, e moe go znowu pocieszy.

I Bóg niebawem zesa mu istotnie i)ociecli. Oto, jak si

zdaje, w kocu lutego 1520 r. urodzi si syn ^'^), któremu

prawdopodobnie na cze umiowanego przez Szydowieckicb

Zygmunta Starego, nadano jego imi^^), a uszczliwiony ojciec

natycbmiast le do króla i Tomickiego, bawicych w Marien-

l)urgu, goca z radosn nowin ^^).

Biskup l^rakowski cieszy si niemniej prawie jak kan-

clerz i zaraz nastpnego dnia przesya mu serdeczne gratula-

cye^^). I ten jednak drugi syn y nie duej jak pierwszy.

Zabraa go mier w zimie w r. 1527"), ale ju z pocztkiem
r. 1528 *^) zastpi biednemu ojcu nowonarodzony syn Krzy-

sztof tego, lvtórego zgon niedawno opakiwa.
W rok póniej, w lutym 1529 r., przychodzi na w^iat

czwarta córka *''). Nadano jej imi Doroty ^^), na cze dostoj-

nej maonlii ksicia Albreclita pruskiego, z którym, jak wi-

dzielimy, czyy kanclerza nader cise stosunki, ba nawet

))braterskiego przymierza«

.

Z jak troslvliwoci dbali rodzice o wyksztacenie i wy-
chowanie w wdobrych obyczajach« ^^) swej gromadki, atwo
zrozumie. Wszak ojciec by przyjacielem sztuki i literatury*^),

obojga za maonków otaczaa wielka prawo ycia ^°).

A jeli sobie uprzytomnimy, i ród kanclerza nalea do naj-

pierwszycli w kraju a majtek jego do najwikszych ^^), nie

zdziwimy si, e gdy najstarsza córka Ivrzysztofa liczya za-

ledwie kilkanacie wiosen, znalaza ju starajcego si o sw
rk 3^). By nim starosta mudzki, Stanisaw Iviegajo ^^).

Zwizku tego Ivrzysztof Szydowiecki nie pragn, nie

myla nawet nigdy o nim ^^); uleg jednak namowom króla,

ksicia Albrechta i innycli przyjació ^^), doradzajcych mu
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zapewne skolit^acenie si z monym, litewskim domem. Ale

nie darmo by Szydowieeki dyplomat, wie w takiej formie

przyzwolenia swego ndzieli, e w kadej chwili móg je od-

woa'^). Tymczasem Kiegajo rzecz sam uatwi, zrywajc

z narzeczon '^) w si)osól), który spotka si z nagan kancle-

rza. »Xie doj)u.cibym i ja do tego maestwa — pisze Krzy-

sztof do Al])rechta ^^) — nie przemawiay bowiem za niem

wtpliwej wartoci ol)yczaje modzieca, naleao jednak

w inny sposób stosunki zerwa. Nie bd jednak si duej
nad tem rozwodzi i spraw odo do ])owrotu króla Jego-

moci ^^), pragnc zasign jego rady, jak niemniej rady Wa-
szej lvs. Wysokoci ^°). Nie potrzel)owa jednak kanclerz nad

t — bd co bd — niemi dla spraw si zastanawia,

wkrótce bowiem córka jego, Zofia, oddaje rk dostojnemu

godnoci i zacnoci hetmanowi, .Tanowi Tarnowskiemu ^^).

Weselne gody odby si zapewne miay w mielowskim
zamku *^), dokd zaprasza kanclerz i biskupa Tomickiego.

Znana ju nam odpowied iiskupa, e z powodu stanu swego

zdrowia, po czci za dla zych dróg, na wesele przyby nie

moe, skonia niewtpliwie Krzysztofa do odprawienia uro-

czystoci weselnycli w Krakowie, byle tylko zwizek pobo-

gosawi serdeczny jego przyjaciel, biskup Piotr. W dzie za-

tem w. Stanisawa, 8 maja 1530 r., opoczy w katedrze

biskup krakowski — pisze kanclerz do Albrechta — córk
moj najstarsz, Zofi, z .Tanem, hrabi na Tarnowie, hetma-

nem w. kor., w obecnoci króla Jegomoci, królowej i kró-

lewnej i przy udziale wielu tysicy ludzi, przybyych na Ju-

bileusz<( ^^).

Pan mody by wówczas w sile wieku mczyzn, liczy

lat 42, panna moga mie 17 lub 18 wiosen ^^). (Jn wstpowa
ju w powtórne zwizki maeskie, przed laty dziewiciu po-

chowawszy pierwsz sw on Barbar, córk Mikoaja T-
czyskiego, wojewody ruskiego. Czy ten ponowny zwizek
oparty by na wzajemnem uczuciu, nie wiemy wiemy na-

tomiast ze róde wspóczesnych, e Zofia Szydowiecka wy-

chodzc za hetmana, pogodzia powanionego ojca swego

z panem na Tai-nowie. Co byo tej wani midzy nimi przy-

czyn, nie umiemy powiedzie, e jednak ona istniaa, wiad-



cz wasne sowa kanclerza. Oto, co on sam o maestwie
tem pisze w licie do ksicia Albrechta jiriiskiego, z Krakowa,

pod dniem 9 maja 1530 r.^^): y)...itaqm' alea jada est. Przez

ów zwizek maeski, czcigodny biskup krakowski (To-

micki), ja, pan wojewoda ruski (Tarnowski), brat mój imci

pan podskarbi w. k. (Mikoaj) i pan marszaek w. k. (Piotr

Kmita), odoywszy na bok nieporozumienia i niech, ody-
limy w zgodzie po wieczne czasy trwa majcej, do której

nie zdoali nas doprowadzi ani król ani królowa((. Odylimy
na owym lubie wszyscy w braterskiem przymierzu — dodaje

kanclerz w licie nastpnym do Albreclita z 15 maja 1530 r.*^),

w miesic za póniej powi'aca znowu do tego przedmiotu,

tak piszc do ksicia pruskiego (19/\T)*^): ))Wysoko sobie

ceni ow zgod, jaka ze zwizku tego wynika i której mi
Wasza ksica mo winszujesz. Maestwo to uwaaem
nie w najmniejszej mierze jako rodek do wspomnianego celu

zmierzajcy^^), starajc si przedewszystkiem nie o wasne
dobro, lecz o dobro Rzeczypospolitej i panów moich, królów*^).

Gorco pragn, by to wszystko obrócio si ku chwale Chry-

stusa i ku zbawieniu Rzeczypospolitej, która wtedy najpik-

niej wzrasta, gdy wadcy jej yj z sob w zgodziew. Jak za-

tem widzimy, Zofia Szydowiecka, wychodzc z woli ojca za

hetmana, pogodzia z nim nie tylko kanclerza, ale i brata

jego, Mikoaja, przyjaciela obu Tomickiego i marszaka w. k.

Kmit.
W^ posagu da Krzysztof córce 4.000 z. p., sum, jak na

Szydowieckiego, niezbyt imponujc; prawda, e trzy jeszcze

córki ^°) pozostay w domu i syn ^^), dla którego zapewne
przeznacza ojciec cao rozleg3xh swych dóbr i lwi cz
kapitau. A hetman Tarnowski ofiarowa »najdroszej swej

maoncew ^*) teje samej wysokoci przywianek i obie sumy,

czyli tak zwan opraw, aktem, spisanym w Krakowie dnia

9 maja 1530 r., zabezpieczy na dobrach tarnowskiego swego
klucza ^^).

Po pogodnych dniach pierwszego pórocza 1530 r. na-

stay dla kanclerza i jego rodziny chwile cikie smutku.

Syn Stanisaw, który z kocem sierpnia lub z pocztkiem
wrzenia tego roku na wiat przyszed ^*), ju po kilku dniach
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umiera*^), po(>Taajac l)icflnei^"o ojca w gbokiej l)olcci ^''').

I jak przed kilku miesicami dzieli si z ks. Albrechtem no-

win radosn, lubem córki, tak teraz donosi mu o tej wie-
ej mierci w sowach penycli poddania si woli I3oej ^^):

"Rodzina moja zwikszya si niedawno o synka, lecz tene
po kilku dniach, ochrzczony, zeszed z tego wiata. Umar mi
syn, suga za W. Ks. Moci. Niechaj Bóg przyjmie dusz jego

na ono Abraliama«. I gdy kanclerz w pozostaym mu, jedy-

nym ju synu, ca pokada nadziej, zabiera mu go mier
w poowie zapewne 1532 r.^^). A w tym samym, jak przj'^-

puszczamy, roku utraci Krzysztof take najmodsz córk
Dorot ^^). Byy to cikie dla biednego ojca ciosy, zgon

zwaszcza syna móg go istotnie zama. Czu bowiem na

bai^kach swych siódmy ju krzyyk, panem by ogromnej for-

tuny i posiadaczem znakomitego nazwiska, a widzie, jak gi-

nie ostatnia rodu latorol mska, ostatnia jego nadzieja, to

bole nie codzienna, z nóg zwali mogca czowieka.

Jeli jednak pod tymi krzyami nie upad i wci krzepi

si nadziej lepszej przyszoci, zawdzicza to z pewnoci
w niemaej mierze swym gbokim uczuciom religijnym, swym
szczerze katolickim przekonaniom. Widzielimy, e ju w la-

tach modzieczych podj pielgrzymk do Ziemi w. i ad

limina Apostoloriim. W wieku mskim nie niniejsz odznacza

si pobonoci. Podobnie jak brat Mikoaj, i Krzysztof gor-
cym czcicielem by Bogarodzicy, Której róaniec na "burszto-

nowyci(( odmawia )>pacierzach<< ^°) i ku cliwale Almuc (leiii-

tricis Mariae^^) stawia otarze i cennymi je zdobi obrazami^*).

A obok Maryi ordownikiem swoim szczególniejszym mieni
w. Jacka. Niewtpliwie, e w. Dominikanin z domu Odro-

wów poclilebia rodowej dumie kanclerza nie wchodzc
jednak w blisze tego naboestwa pobudki, stwierdzi naley,

e ten kult Szydowieckiego do w. Jacka by dziwnie gorcy
i powszeclinie znany ^^}.

Lecz uczucie religijne ojjawio si u Krzysztofa nie tylko

w praktykach. Z niego to pyna niewtpliwie hojno jego

dla lvOcioów w Opatowie i Szydowcu, jak niemniej dla olo-

sugujcych wspomniane domy Boe duchownych*^*), nie po-

zostawao te ono bez wpywu na etyczne pogldy i ycie
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Krzysztofa. Ta sama muza Krzyckiego, która nieraz zoliwie

smagaa próno i przekupstwo kanclerza, byaby z pewno-

ci nie oszczdzia obyczajów jego, gdyby byy naganne.

Wspóczesna literatura przechowaa nam co do innych osobi-

stoci cay szereg mniej lul) wicej nadajcych si do powta-

rzania przygód erotycznych; o I\.rzysztofie panuje w niej pod

tym wzgldem milczenie*^), owszem, Liber geneseos podnosi

»obyczaj jego modoci nawet nieskaone«. Nie majc po

wiecie pochych stosunków, tern gortsz mioci otacza

on, dzieci i najbliszych.

Jednorocznym zaledwie synom swoim, Ludwikowi Miko-

ajowi (2-ga imion) i Zygmuntowi stawia kosztowne pomniki

i wzruszajcymi je zaopatruje napisami ®''). ))Ivwiateczkiem,

nadziej sawnego domu swojego« "'') zwie np. pierwszego

z nich, a kiedy przyszo kanclerzowi oczy zamkn, w roz-

porzdzeniu swej ostatniej woli stwierdza raz jeszcze swoje

przywizanie do maonki i dbao o wyksztacenie i wycho-

wanie córek w wdobrych obyczajach^ ^^).

Jakim penym pietyzmu l)yl synem i bratem, wiadczy
bronzowe mauzoleum, które w szydowieckim kociele wzniós

ojcu i bratu przyrodniemu, Jakóbowi ^% wiadczy dalej pyta

bronzowa, któr wspólnie z Mikoajem uczci pami rodzo-

nego brata Pawia '"), stwierdza wreszcie ów niezwykej pik-

noci marmurowy pomnik, postawiony przeze Mikoajowi '^),

temu bratu, z którym za czasów lskich królewicza Zygmunta
a potem na dworze Zygmunta Starego codziennie niemal si
styka, dzieli z nim wszystkie bóle i radoci, a który zaledwie

o kilka miesicy wyprzedzi go do grobu.

Jeli Liber geneseos mówi o nim, e »serce mia wielko-

duszne«, to zrozumiemy ow mio, jak ywi przedewszyst-

kiem dla swych najbliszych i z jak czci ich pami.
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ROZDZIA XVI.

Mienie Krzysztofa Szydowieckiego. — Jego zgon.

Liber (icnescns szeroko i dugo rozpisuje si o sawie

i splendorze domu Szydowieclcich, zwaszcza za lvanc]erza

Krzysztofa.

Niewtpliwie pierwszy dostojnik kraju, l^asztelan krakow-

ski a kanclerz w. kor., nie maego przyda blasku rodowi, tak

skromnemu w swoich i)ocztkacli, nie ulega atoli wtpliwoci,

e jego ogromny majtek by jednym z tyci czynników,

którym zawdzicza swoje wysokie wpywy na dworze, wród
braci szlachty i nawet j)oza granicami Polski. Na majtek
ten skaday si dobra ziemskie, domy, gotówka, nie mówic
ju o klejnotach i bogatycli sprztach domowych. Przypatrzmy

si, z czego on powsta, jak wzrasta, jakie byy jego losy.

Spucizna, jak otrzyma Krzysztof Szydowiecki po ojcu,

polegaa prawdopodobnie na czciach zapisanych mu na Szy-

dowcu i mielowie oraz na pewnej gotówce ^). Pierwszy,

wiadomy szmat ziemi, na którym przyszo Krzysztofowi go-

spodarzy, byy dobra Kowale i Zbocin, nabyte przeze od

córek Jakóba, Barbary i Zofii za 3.885 z. 30 gr.^). Transakcya

powysza przysza do skutku prawdopodobnie wkrótce po

mierci .lakóba, t. j. po r. 1509, a ju w dwa lata potem daro-

wuje Mikoaj Szydowiecki, moe pod wraeniem straty S3'nów,

dobra swoje mielowskie bratu Krzysztofo^^ i ^).
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o kilka mil zaledwie obok mielowa, w sandomierskiej

take ziemi, leay obszerne wloei bisknpstwa Lubuskiego^),

Opatów. Bisku]) i kapitua postanowili je sprzeda raz dla

czstego pustoszenia Opatowa przez tatarskie zagony, powtóre

dla znacznej ich odlegoci od rezydencyi nad Odr °). Ivupiec

zjawia si w osobie Ivrzysztofa Szydowieckiego, zanim je-

dnali przyszo do podpisania kontraktu, potrzeba byo za-

atwi szereg niezbdnych formalnoci, zwizanych z aliena-

cy dol)ra kocielnego. Niechaj wolno nam bdzie przyduej
troch zatrzyma si przy tej transakcyi, interesujcej clioby

ze wzgldu na sprzedajcego jak i kupujcego.

Teodor, biskup lubuski i kapitua jego udaj si ted}'

z prob do papiea o zezwolenie na sprzeda Opatowa.

Leon X przychylajc si do niej, deleguje w lipcu 1514 r.

dwóch komisarzy: F^ilipa, opata minieskiego, i lvonrada

Winpina, kanonika brandenlDurskiego, profesora i dziekana

teologii na uniwersytecie w Frankfurcie nad Odr, polecajc

im zbada, czy sprzeda Opatowa ley w interesie biskupstwa

lubuskiego, zgadzajc si w danym razie na ni jedynie pod

warunkiem, jeli uzyskana suma oljrócon zostanie na kupno

innych dólDr nieruchomych, do l)iskupst\va lubuskiego maj-
cych l)y wcielonych ^). Delegaci papiescy przekonawszy si
przez rzeczoznawców i wiadków wiarygodnych, e zacliodz

warunki w bulli papieskiej wymienione, na mocy udzielonego

im penomocnictwa jirzez Stolic ai)ostolsl<^ zezwolili doku-

mentem datowanym w P^rankfurcie, w dyecezyi lubuskiej,

30/IX 1514 r. na sprzeda Opatowa.

Gdy tak pierwsze formalnoci byy zaatwione, biskup

postara si o zgod swojej wasnej lvapituy i sankcy wre-

szcie lvrólewsk. Nie obeszo si w odnonym dekrecie kró-

lewskim od zaznaczenia znakomitych i)odkanclerzego zasug
i wypróbowanej wiernoci wzgldem króla, l^tóry zezwoli

nawet, aby kontrakt kupna sprzeday nie zawarto wobec
waciwego sdu ziemskiego sandomierskiego, lecz w Fiirsten-

waldzie, miecie biskupstwa lubuskiego. Bya to uprzejmo
z jednej strony dla biskupa, który z powodu znacznej od-

legoci i zycli dróg do Sandomierza przyby si wzbrania,
z drugiej wzgld na Szydowieckiego, aby przez ewentualne
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odocnii' lerniimi inlcresa jc^o oiiic doznay adnej ujmy«.

l)c'k'y;njc wic Uiól jako s\ve»Ji() komisarza ukasza (lórkc,

kasztelana poznaskiego i generaa Wielkopolski, upowania-
jc go do ratyfikowania w imieniu króla wzgldnie sdu
ziemskiego, sandomierskiego kontraktu kupna-sprzeday ()|)a-

Fig. na. Opatów.
Widok kolegiaty \v. Marcina o<l zaclioclu.

(Spraw. Kom. do[bada?i hist. ss. te Polsce).

towa. Gdy w ten sposób wszystkim prawnym formalnociom

stao si zado, mona ju byo przystpi do zawarcia sa-

mego kontraktu.

Krzysztof Szydlowiecki bawi wówczas w Budzie, z któ-

rej na razie ruszy si nie móg. Przesya wic swoje peno-

mocnictwo ukaszowi Górce i wyznacza wiadków kontraktu:
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Hieronima Rozraewskiego, Macieja I Sdziwoja z ('.zam-

kowa, Pawa Wolskiego, swego siostrzeca i innych.

Dwudziestego szóstego padziernika 1514 r. zjechali si

wiadkowie i królewski komisarz. Górka, do Fiirstenwaldu,

miasta biskupa lubuskiego, i tam przyszed do skutku kon-

trakt kupna - sj)rzcday Opatowa, na mocy którego biskup,

Teodor, odstpi dobra powysze Krzysztofowi Szydowie-

ckiemu za 10.000 dukatów ').

Oprócz Opatowa, posiada Krzysztof w sandomierskiej

ziemi inne jeszcze dobra a raczej pewne na nich czci.

Byy to wsie Kamieii i Tudorów, których sortes haereditarias

wraz z zamkiem murowanym, w Tudorowie si znajdujcym,

sprzeda kanclerzowi w r. 1517 Jan Tudorowski za 300 z.^).

Na tem nie koniec. \\' rolvU nastpnym zapisaa Krzysztofowi

dobra swoje wdowa ])o bracie jego przyrodnim, .Takóbie, Zofia ^),

w dziewi lat za póniej nadaje kanclerzowi, jak ju wsi)o-

mnielimy, pretendent do tronu wgierskiego, .Tan Zapolya,

zamek Gewuncz '"), polecajc mieszl^acom miasta tego na-

zwiska, al)y Krzysztofa uwaali za swego pana i nie odma-

wiali mu posuszestwa ^^).

Zarazem jednak zastrzega sobie Zapolya, e Krzysztof

zamek ten natychmiast wróci, skoro lvról zdoa ))uwolni«

z rk królowej Maryi, wdowy ])o Ludwiku wgierskim '^),

zamek Munkacs, i faktycznie odda mu go prawem zastawu.

Po mierci kanclerza zamek wspomniany Munkacs, powraca

wprawdzie do korony wgierskiej pod warunkiem jednalv

wypaty si)adlvobiercom ostatniego, sumy 20.000 z. ^^). Gdyby
atoli udao si Zapolyi uwolni z rk Aleksego Turzona ^*)

jeden z dzieronych przeze zamków: Sem])tlie, Golgocz

i Wireczkew, wtedy zamiast zamku Munkacs obiecuje Icról

zapisa kanclerzowi jeden z nicli ])od tymi samymi warun-

kami ^^). Jak si sprawa ta zakoczya, nie wiadomo. Nie

wiadomo równie, jak dugo by Krzysztof Szydowieclvi

wacicielem zamku Szaroszpatak z przylegociami, z których

uczyni darowizn kanclerzowi Zapolya aktem z dnia 12/VIII

1528 r.^*^). Go byo motywem ])owyszych donacyi króla Jana,

wyuszczylimy ju na innem miejscu, obecnie za wspomnie
nam naley o innego rodzaju darowinie, tym razem w kraju
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dokonanej, której przedmiot

atoli tylko j)rzez krótki czas

pozostawa w posiadaniu

kanclerza, niii;dy za nie niial

si sta je^o wasnoci, l^ylo

to w roku 1529. Podstaroci

krakowski, Stanisaw Odro-w (lórski, w obawie, al)\

posiadany przeze majtek
po mierci jego nie roz})adl

si na mnóstwo czci mi-
dzy siostry i siostrzeców

i nie jjrzeszedl do obcycli

domów, sporzdza testament,

moc którego wszystl-:ie swo-

je ruchome i nieruchome

dobra zapisuje lvrzysztofowi

Szydowieckiemu , pragnc
w ten sposób »trwa i wie-

czn po sobie zostawi pa-

mi<( ^^) i domowi Odro-w zapewni dalsze i)osia-

danie znacznego swego ma-

jtku. Vi' skad jego wcho-

dziy wsie: 13ory, Zawada,

Zagarów, Wachadów alias

Przeszwody, Parszywka, Od-

rowskie, Pobitno, Dobrowola. Niegowanice, cz na Blan-

dowie, Grabowej, na Cliechle z prawem patronatu^*), dalej

Wilkowiska wielkie, wreszcie czci dziedziczne na Pielgrzy-

mowicach i wieborowicach ^9). Wszystkie te dobra wraz

z caym inwentarzem zapisuje Górski kanclerzowi pod nast-

pujcymi jednak warunkami. Gdyby »w czasie niniejszej

ordynacyi Stanisaw Górski zeszed z tego wiata, wtedy

Krzysztof Szydowiecki, którego testator wprowadza ju obe-

cnie w posiadanie wspomnianycli dóbr ^% staje si ich wa-
cicielem jak niemniej mscy jego potomkowie. Jeliby jednak,

co nie daj Boe, dom Szydowiecldch nie pozostawi potom-

Fif^. 114. Sandomierz. Brama opatowska.
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ków po mieczu lecz tylko po kdzieli, wtedy majtek cay
przej ma na Odrowów ze Sprowy, a w dalszym cigu

na potomków obecnego starosty, Stanisawa Odrowa, wzgl-

dnie linii opoczyskiej Odrowów, w ostatecznym za razie

na najbliszych, mskich krewnych tego domu« ^'). Ale roz-

tropny pan podstaroci inny jeszcze kadzie warunek, ten

mianowicie, e w razie zachowania go przez Boga przy yciu

w czasie od dnia jego ordynacyi a do najbliszych wit
Boego Narodzenia *"), niniejszy zapis adnej nie bdzie mia
wanoci, tymczasem za wolno bdzie zapisodawcy, dla dobra

swego majtku, zarzdza potrzebne zmiany w jego skadzie ^^).

Dziki i)owyszym Iclauzulom, zapis Ciórskiego nie przeszed

ostatecznie w dom Krzysztofa Szydowieckiego (ani jego brata

Mikoaja); wtedy jednak, kiedy powstawa, atwo zrozumie,

e kanclerz, majc ju syna, ))uleg«**) prol)om podstarociego

i przyrzek )>z ca sumiennoci ])rzestrzega« *^) postanowie

tak ])ontnego testamentu.

Prócz dochodów z ziemi bdcej jego wasnoci, mia
Krzysztof jeszcze inne, z dóbr mianowicie nalecych do ka-

sztelanii krakowskiej i do caego szeregu nadanycli mu w cigu

lat starostw'^). Do kasztelanii krakowskiej naleay: Mylenice,

oraz wsie: Górna-wie, Wolna-wie, I3orzanda, Polanka, By-

szyna, Krzeczów, Lubienie, Kazanów, Przyny i Stróe *^).

Kasztelan krakowski pobiera nadto z up wielickich

10(3 grzywien rocznie *^). Szydowieckiemu jednak na ])odsta-

wie dekretu królewskiego wyjacaly upy prócz tego (jak to

ju wspomnielimy) dalszycli 1000 grzywien w rataci kwar-

talnych ^^).

A teraz starostwa. W r. 1506 nada mu król starostwo

sieradzkie ^°) w województwie i w ziemi sieradzkiej. Jakie do-

chody pobiera Krzysztof Szydowiecl^i jako starosta sieradzki,

dowiadujemy si z zapisków Metryki koronnej ^^). Byy one

rónorodne. Pobiera wic naprzód i)an starosta 60 grzywien

rocznie, dochody z myna (m. braseale), pooonego wpod

zamkiem sieradzkimi^ oraz z trzecli mynów mcznych; nale-

ay do nastpnie dwa pola in Maiujczc et in Kasskow. nie-

które pola orne in Waylczow, Yoshiiyki et in Swygorzowo,

pobiera dalej »sep« t. j. danin z pszenicy, yta i jczmienia
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z caego miasta Sieradza i z Szadkowa, dochody in luiiura,

jak ))sepny owyeszc<, »czne«, )>vyeczne« (praetoruilc), otrzy-

mywa pewn ilo kur, owiec, sera i masa, do nieij;o wresz-

cie naleay grzywny i t. z w. )>targowe«, t. j. pewne procenta

opacane przez kupców na targu przy sprzeday towaru.

W r. 1508 otrzyma konsens l<róewski na wykupno sta-

rostwa gostyskiego z miastem (il)inem i nalecemi do
wsiami '^). Starostwo to posiada dawniej podkomorzy l<rakow-

svi, I^iotr Szydowiecki. I^o jego mierci (1509 r.) pozwoli król

Krzysztofowi wykui)i dol)ra gostyskie za sum 200 11. od

doywotniczki, wdowy po Piotrze, I^arbarze, i brata Mikoaja,

który niewtj)liwie w jej imieniu sdy grodzkie sprawowa,
wypuciwszy mu je równoczenie za 200 tl. rocznej renty

w dzieraw.
Gdy za podkanclerzy sum 200 tl. (t. j. kwot wykupna

Gostynina), któr mia zaliipotekowan na starostwie, królowi

nastpnie podarowa, tene, pragnc okaza mu wsw szcze-

gólniejsz ask i wynagrodzi jego wasne, braci jego i ojca

zasugi«, starostwo gostyskie z G)inem i przynalenemi do
wsiami zastawia Szydowieckiemu za sum 4.000 fl.'^).

Zobowiza si dalej król imieniem wasnem i nastpców
do koca ycia Szydowieckiego nie wykupi z rk jego

wspomnianego starostwa, po jego mierci jednak rzecz miaa
uledz zmianie.

I tak jeli Krzysztof zostawi prawego ])otomka mskiego,

zastrzega sobie król prawo odkupu Gostynina za 2000 tl.,

gdyby za pozostawi córk, albo nie mia zgoa adnego
potomstwa, w takim razie starostwo powróci ma napowrót

bezpatnie do króla.

Król pragnc zapewni Krzysztofowi spokojne posiada-

nie Gostynina i uchroni go od ewentualnych szkód, zaznacza

dalej, e na wypadel:, gdyby w myl Statutu nieszawskiego,

jakiegokolwiek innego, dawniejszego ub majcego dopiero

si wyda przepisu prawnego, mia Ivrzysztof utraci sum
4.000 flor. (wzgldnie mscy jego potomkowie sum 2.000 fi.)

lub te zmuszony iDy ustpi z posiadania powyszycli dóbr,

obowizuje si la^ó wypaci podkanclerzemu 4.000 dukatów,

potomstwu za jego mskiemu (prawemu) kwot 2.000 flor.
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w latach nastpnych nowe starostwa: sochaczewskie

(w woj. rawslviem, ziemi socliaczewskiej)^*), nowokorczy-
skie^*), w r. 1519 wspólnie z hratem Mikoajem otrzyma
konsens królewski na wykupno starostwa huskiego od spadko-

liierców Kamienieckiego ^% w rok póniej konsens na wy-
kupno starostwa niegrodowego, szydowskiego, z rk Anny
z Kurozwk, ony Hieronima askiego^'). Wreszcie w r. 1526

nadaje mu król starostwo ukowskie ^^).

Jak Szydowiecki majtkiem swoim administrowa, nie

wiemy. Przypuszcza jednak wolno, e podobnie jak zamki

starociskie dwiga z ruiny i restaurowa '^), jak dba o wie-
tno swej rezydencyi w mielowie *°), tak te niewtpliwie

l)orzdkiem i adem odznacza si musiay obszerne jego go-

spodarstwo i jego administracya.

Czy kiedy wie jak sprzeda, milcz o tem róda, do-

wiadujemy si z nicli jedynie, e w r. 1518 Andrzej Brzozow-

ski, dziedzic na Tomaszkowicach, kupi od kanclerza ogród

in Przewierzanija za 15 grzywien, któr to cen kupna w dw óch

ratach zol)owiza si spaci**), i e na kilka miesicy przed

mierci sw (6/IX 1532) doi)ra uków i Ryków w obwodzie

radomskim, odziedziczone i)o bracie Mikoaju, "odstpu je((

wraz z sw bratanic, Barbar, Spytlv()w Tarnowsk (wspól-

dziedziczk Milvolaja), ^^'alentemu Podlodowskiemu, synowi

Hieronima ^^).

Przypatrzmy si z kolei miejskim nieruchomociom Krzy-

sztofa. W Gogowie zatem, dokd — jak widzielimy — towa-

rzyszy Szydowiecki Jagielloczykowi, posiada dom, z daru

Zygmunta pochodzcy*^). Dom ów si)rzeda 20 kwietnia 1508 r.

braciom Janowi i Milvoajowi Rechmbergk, w niespena za
miesic potem sprzedaje zamek swój wWartenberkw, w ksi-

stwie gogowskiem, ksiciu Bartomiejowi na Ziembicy i Ole-

nicy"**). W Piotrkowie posiada Krzysztof dom, który mu
»odstpi« Wawrzyniec na Mirowie Myszkowsl^i (1507 r.), po-

oony ))po prawej stronie, i)onad drog do Wolborza^ *^).

Bya to zapewne realno identyczna z domem na przedmie-

ciu w Piotrkowie alias in Longa ia, nalecym, wedug za-

pisków Metryld koronnej (1508 r.), do Szydowieckiego *^).

Wicej szczegóów przechow'ay nam akta o kraliowskich
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(loiiKR-h kanclerza. Posiada lam Krzysztol" Uilka realnoci.

Na zamkn tedy, jak sani Krzysztof si wyraa, iii castro^''),

wznosi si paacyk'*). Kanclerz w nim jednak stale nie mie-

szka, ^dy za szcznpy dla zawiera lokal ^^). Kiedy wic
w r. 1517 królewn, Jadwiga i Anna, pod opiek swycli och-

mistrzy, Zofii Szydowieckiej, ony Krzysztofa, i siostry jego,

liilbiety Zborowskiej, z powodu panujcej zarazy miasto opu-

ciy, przenosi si kanclerz do ich mieszkania na zamku ^'^).

Tam móg si wygodnie z on pomieci, prosi wic króla

Fig. lló. Piecz Krzysztofa Szydtowieckiego jako
starosty krakowskiego. (Archiwum ni. Krakowa).

O pozwolenie zatrzymania nadal dotychczas zajmowanego
przez si mieszkania ^'). Do proby jednak kanclerza Zygmunt
przychyli si nie móg, citnie wprawdzie uczyniby jej za-

do, na zamku atoli niema odpowiedniejszego apartamentu

dla córek królewskich. Ofiai'owuje mu jednak na razie dawne
ich mieszkanie, znajdujce si przed skarbem ^^), w którem

snadnie on swoj umieci moe, oraz pozwala Szydowie-

ckiemu zatrzyma alkierze na wino jego, w nich zoone. Rad
nie rad, musia si wic kanclerz czem prdzej wyprowadzi,
aby mieszkanie na przybycie królewien zupenie byo ju
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przygotowane. Na górze wawelskiej, w kadym razie, Szydo-

wiecki jako starosta krakowski mieszka musia ^^), starosta

ki'akowski bowiem by naczelnym stranikiem czyli komen-

dantem zamku, odpowiedzialnym by za cao rezydencyi

lvrólewskiej, czciowo take za bezpieczestwo zoonycli

w zamku insygniów^ królewskich, sprawowa nadto wadz
sdowo-karn tudzie jurysdykcy cywiln jako sdzia I in-

stancyi obok sdów ziemskich w czterech podlegajcych mu
powiatach: krakowskim, proszowskim, ksiskim i lelowskim^*).

Z czasów urzdowania Ivrzysztofa Szydowieckiego na zamku

jako starosty krakowskiego pochodzi bez wtpienia kamienny

herb jego, Odrow ze smokiem, opatrzony napisem:

D . A • M • E P : M •

który prawdopodobnie umieszczony by na cianie lub nad

bram jego wasnego ))paacyku« na górze wawelskiej ^^).

Poniej, na Podzamczu, nad Wis, in subcastro siipra

Yistiilani ^% pooona bya druga realno kanclerza, skada-

jca si z szeregu domów, browaru, sadzawki i stajni ^^), Ota-

czay j, jak si zdaje, ogrody warzywne i niezabudowane

parcele ^^), a tu nad brzegiem znajdowa si nalecy rów-

nie do niej plac na skad drzewa ^^).

W obrbie murów I\.rakow^a, tu przy wale miejskim

w. Mikoaja ^°), posiada dalej kanclerz wzamek murowany« ^^).

Co to bya za budowa, kiedy i w jaki sposób przyszed Szy-

dowiecki do jej w^asnoci, nie moemy da na to pytanie

odpowiedzi. Wiadomo tylko, e w r. 1528 nalea on do kan-

clerza ^*).

Wreszcie na mocy testamentu brata swego, Mikoaja,

mia Ivrzysztof prawo zastawu na domu przy ulicy Ivanoni-

czej ®'), który w r. 1530 Mikoaj i ona jego, Anna, otrzymali

od Hieronima i Anny z Kurozwk askich tytuem zastawu

na poyczon im sum 3.000 z. p.''*). Prócz tego, wdowa po

Mikoaju, Anna z Tczyna, aktem z 29 lutego 1532 przelaa

na kanclerza prawo doywocia, jakie na domu wspomnianym
posiadaa*'^). Ale ju w kilka dni póniej, 8 marca 1532 r.,

odstpi lvanclerz wszystkie swe prawa do domu tego ziciowi

swemu, hetmanow^i Tarnowskiemu ^^).
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Zionii zakMii i wszelkiego rodzaju nieiiichoiiioci mia
kanclerz i)odostatkieiii.

NieinnieJ jednak zasobn w gotówk hyla jego kasa.

Po ojcu odziedziczy musia spore kapitay, jeli ju —
jak wyej mówilimy — w r. 15(M) nabywa za gotówk dobia
Kowale i Zbocin od córek zmarego .lakóba Szydowieckiego,

jeli w r. 1514 kupuje rozlege dobra Opatowskie za lO.OOO z.

wg. Za on wzi posag nic wielki, bo tylko 1.200 z.*').

Przypuszczamy, e z obszernych dóbr swoich musia mie
znaczne dochody, które czciowo kai)italizowal, wiemy nato-

miast na pewno, e gotówka pyna mu z innych take ró-
de, ze róde, które w niejednym wypadku uwaalibymy
dzisiaj za wtpliwej etycznej wartoci, w czasach atoli, w któ-

rych y i dziaa nasz kanclerz, przyjmowanie podarunków
uwaane Ijyo za najnaturalniejsze wynagrodzenie poniesio-

nych dla kogo trudów, a choby tylko i)oparcia jakiej

sprawy. Zrozumie atwo, e dostojnikowi tak wpywowemu,
jak kanclerz Szydow^ecki, nie brako nigdy sposobnoci cze-

go dla kogo przeprowadzi, kogo zaprotegowa a nastpnie

sute z tego cign korzyci. Tak w r. 1515, kiedy Wroca-
wianie usilne czynili zabiegi okoo przywrócenia dla swego
miasta wspomnianego ju wyej przez nas prawa skadu,

wiedzieli dobrze o tern. e przedewszystkiem zjedna sobie

naley miarodajne, wpyw^owe osobistoci. Nalea oczywicie
do nich i Szydowiecki, który pragnc sytuacy wyzyska,
obieca pomoc, ale zarazem ubocznie da pozna, e warun-
kiem do tego niezbdnym jest pienina remuneracya ''^). Wro-
cawianie wypacili te w^krótce znaczne sumy naszemu kan-

clerzowi oraz w gr wchodzcym osobistociom ^^). Podobn
remuneracy otrzyma Szydowiecki w r. 1526 od Gdaszczan,
za uzyskane przeze od króla zagodzenia kar za ))rebeli«,

o której na innem miejscu bya mowa.
Jakie zasugi kanclerza wynagradzaa w r. 1517 rada

m. Ivrakowa, nie wiemy, do, e w rejestrze Lonherów czy-

tamy pod t dat: Geschenkt dem hm. (jistof Schidloweczki,

crokischeii Wojewod, 'lO (juld. ung. in (jolt sind gerechnet czii

W (jr. Marc. 33, (jr. 9 '»).

Ale nie tylko swoi pamitali o Ivi'zysztole. Wiemy ju,
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e przyjaciel kanclerza, arcyl)iskii}) strzygoski, Jerzy Szak-

mary, rozporzdzeniem s\Yej ostatniej woli pozostawi mu
»nie mao zota i srebra«. Cesarz Maksymilian, jak sam Krzy-

sztof si chwali ^^), da mu w cigu lat wicej ni 80.000 du-

katów ^^). Wnuk jego, arcyksi Ferdynand, król czeski, dwu-
krotnie wyznaczy mu pensy, raz 600 z. w^g.^^), drugi raz

400 z.'^). Jego przeciwuiik, Zapolya, prócz zamków nadaje

kanclerzowi równiie pensy ^^), a wreszcie król Francyi, Fran-

ciszek I, nie znajc go nawet osobicie, »zniewolony« jednak

»wspaniaoci imienia« '^) l^anclerza, ofiarowuje mu jako dar

honorowy 5.000 dukatów ^^).

A teraz zapytajmy, gdzie i jak lokowa Szydowiecki

swoje kapitay? Zapewne, e cz icli sza na inwestyc3'^e

w dobrach, na restauracy licznych zamków kanclerza, nie

ma jednak icli cz lokowa kasztelan krakowski w poy-
czkacli udzielanych na dobra i domy, a umacnianych jeszcze

niekiedy przez uadiiim. Dunikami s duchowni i wieccy,

wielcy i mali. Tak w roku kongresu wiedeskiego klasztor

zwierzyniecki oraz jego przeor, Marcin, wprowadzaj kancle-

rza w posiadanie wsi Pobiednik, klasztor za mogilski oraz

opat jego, Jan, oddaj mu równoczenie wójtostwo swoje

w teje wsi si znajdujce ^^).

W dwa lata póniej poycza Krzysztof (wraz z bratem

swym jNIikoajem) 300 z. Piotrowi Zborowskiemu, siostrze-

cowi swemu, na dobra Zborów i Kików ^% w roku za na-

stpnym potwierdza odbiór kwoty 100 z., otrzymanej od Sta-

nisawa ze Sprowy, kasztelana arnowskiego i starosty opo-

czyskiego, i tego ony, Jadwigi **^), jako czciow spat
wierzytelnoci swej 500 z., jak u nich posiada. Reszt, t. j.

400 z. zabezpieczaj mu maonkowie na dobrach swych
Rzska, które równoczenie ode wydzierawiaj a do w. Jana

Clnzciciela r. 1519, uiszczajc zarazem rat dzierawn ^^). Je-

eliby po upywie tego terminu dugu nie spacili, wtedy kan-

clerz bdzie mia prawo obj wie wspomnian w posiada-

nie, a do zupenego wyrównania swej wierzytelnoci^^).

Widocznie trudno byo Stanisawowi ze Sprowy i jego

maonce dug powyszy spaci, w roku bowiem 1521 przy-

znano kanclerzowi temitam et posessioneni dóbr Rzska^^), które
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jcilnak rycho j){)\vr6cily do waciciela, w naslpiiyiii i)owicni

roku kasztelan uiszcza sic zupenie ze swej^o du^u *^*).

Mówic o nadanych Szydowieckiemn starostwach, wspo-

niniehmy, e dunikiem jego l)y take nieraz król Zyg-

munt *^), przypomnie tu jednak wypada, e hyl nim take

ów nieszczliwy pretendent do korony wgierskiej, Jan Za-

poha, który oddal kanclerzowi w zastaw zamek si)iski z przy-

legociami za 15.000 a. z}.-<^).

Znane nam róda przechoway dwa tylko zapiski o po-

yczkach udzielonych przez kanclerza na domy. Pod r. 1524

czytamy w aktach grodzkich ki-akowskich ^'), i wurodzony

Jan Gadysz i jego ona Jadwiga« zahezpieczj mu kwot
60 z. na domu swym na Kazimierzu w Krakowie, w roku za
1529 mieszczanin krakowski, Marcin ))Czicki« ^*), zabezpiecza

kanclerzowi 50 z. na »murowanych swych domach« ^^) w Kra-

kowie oraz na wszelkich innych dolDrach ruchomych i nieru-

ciomych, gdziekolwiek si znajdujcych ^°).

Nie wszyscy jednak dunicy Szydowieckiego byli wa-
cicielami ziemi lub domu, któreby suy mogy jako zabez-

pieczenie zacignitego dugu. W takicli wypadkach zastawiali

dunicy swe klejnoty ub te umacniali poyczk za pomoc
uadiiim, którego wysoko równaa si wierzytelnoci. Jeli

dunik w terminie si nie uici, wówczas doliczano uadiiim

do dugu, jako istotn jego cz, tak, i wzrasta on do po-

dwójnej wysokoci. Do pierwszej kategoryi nalea niejaki

N. Persztyslvi, który oddaje kanclerzowi w zastaw swoje

klejnoty. Wysokoci sumy poyczonej nie znamy, nie wspo-

mina nawet o niej Ivrzysztof w swem penomocnictwie z roku

1531 ^^), którem upowania kanonika krakowskiego, Mikoaja

Pienika z Krulowej, burgrabiego swego mylenickiego oraz

dworzan swych: Jerzego Wronickiego i Mikoaja Zaleskiego

do podjcia od Persztyskiego »pewnych sum<<, zwrotu jego

zastawionych klejnotów, wedug ceduy przy tyclie przecho-

wanej, i pokwitowania zupenego dunika.

Liczniejsza jest druga kategorya duników.
Szlachcic, Jan Zaborowski, zaciga w r. 1517 u kanclerza

dug w kwocie 25 grzywien^-), wkrótce za potem zwraca mu
dawniejszy swój dug 40 z., z którego kanclerz go kwituje ^').
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Dziedzicowi na Strzcgoborzycach, ))urodzonemu Labqdziowi«^*)

poycza Krzysztof w tyme samym roku 50 z.^^), w kilka

za lat ])óniej ^'^) potwierdza mieszczaninowi krakowskiemu

i zarzdcy salin wielickiph (magister moniiim ziippae Yielic.)

odi)iór wierzytelnoci w kwocie 200 z.^^), w roku za 1523

wraca kanclerzowi Pawe Lipnicki, waciciel dóbr Tulko-

wice, Komarno i ))Boroya«, pooonych w powiecie sando-

mierskim, 200 z.^^).

Ale nie tylko skromni panowie, szlachta i mieszczanie

krakowscy zaliczali si do duników Krzysztofa.

I mone rodziny byy czasem zniewolone w braku

chwilowej gotówki zwraca si o pomoc do bogatego kan-

clerza polskiego. Otó w lakiem pooeniu znalaz si raz czo-

nek rodziny Turzonów, Aleksy, dziedzic na ))Plczinie«. Kiedy

i na jakich warunkach zacign on u Szydowieckiego 450 z.

poyczki, nie wiemy, dowiadujemy si tylko z aktów gro-

dzkich krakowskich ^^), i w r. 1531 dug ów Aleksy Turzo za

porednictwem swego penomocnika, Jerzego Heygla, spaca

i otrzymuje odnone pokwitowanie kanclerza ^°*^).

W niektórych wreszcie wypadkach przychodzi Kszysztof

do wierzytelnoci w drodze cesyi. Tak w r. 1529 mieszczanin

krakowski, Bartomiej Rajgbar, przelewa na za 100 z. prc-

tensye swe pienine, zabezpieczone na dobrach Gabryela

Struowskiego ^°^).

Czy jednak i sam Krzysztof Szydowiecki nie znajdowa
si czasem w chwilowej potrzebie? I nie byoby w tem nic

dziwnego, gdyby na liczne, wszelkiego rodzaju transakcye,

jakie kanclerz ustawicznie niemal przeprowadza, zabrako

mu byo kiedy gotówki, której jak widzielimy, nie trzyma
zamknitej w kasie, lecz wci ni obraca. Ale na próno
szukamy w ródach wzmianki o zacignitym przez kanclerza

dugu, z jednym tylko wyjtkiem. Oto w r. 1532, wic przy

samym schyku ycia kanclerza, czytamy w aktach grodzkici

ki'akowskich, i Ivrzysztof Szydowiecki zobowizuje si wy-
paci 27/VHI 1532 r. Mikoajowi Zbockiemu, wzgldnie jego

spadkobiercom, sum 500 z. zabezpieczon na dobracli swych,

Zbocin i umocnion za pomoc uadiiim teje wysokoci ^°^),

a gdyby terminu nie doy, skada tene obowizek na ))swych
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|)()l()mko\v««. Dliii; powyszy spaci jednak kanclcr/. jcszc/e

osobicie w tyme roku ^"^)
i od wierzyciela swego odnone

otrzyma pokwitowanie '°').

Xa zakoczenie niniejszego rozdziau kilka jeszcze sów
powici pragniemy fundacyi vrzysztola Szydowieckiego,

t. zw. )>I*rzy\vilejowi Opatowskiemu '°^).

Przeniemy si myl do r. lóU). \.anclerz jest ju od

lat piciu wacicielem Opatowa i patronem tamtejszej kole-

i>iatv w. Marcina.

I-"!". 116. Ratusz w Sandomierzu.

Dziekanem wówczas (l.")19) wspomnianej kolegiaty by
Piotr z Radoclionic (dziekan zarazem krakowski), kantorem

Wacaw de Sobiesaw, godno scholastyka piastowa Szymon
z Opatowa, kanonie za dzieryli: Jakób z Lublina, Andrzej

z Góry, dekretów doktor, Pawe Missopad (sic) i Stanisaw

Ivlomicki, obowizki wreszcie wikarych penili: Feliks z Bo-

rzcina i Szymon z Opatowa ^°'').

O nich tedy i o ich nastpcach myla kanclerz Szydo-
wiecki, przystpujc 26 sierpnia 1519 r. w Sandomierzu do

podpisania ukadu z kapitu, przez bisliupa krakowskiego,

Konarskiego, nastpnie aprobowanego, moc którego w miej-
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sce dawnych, pierwszej erekcyi sigajcych propinacyjnych

opat, nadaje kanclerz czonkom kolegiaty dziesiciny z dóbr

opatowskicli: Czerników, yce, Biskupice, Niemieniec, Beez,

Czerwona Góra, Svathcona (sic), ^Yola, Zachcin, Poradzie.

Dziesicinami temi administrowa mieli wikarzy, doku-

ment za szczegóowo przepisuje sposób icli rozdziau midzy
pojedynczycli praatów, kanoników, wikarycli oraz sugi ko-

cioa jak niemniej czas, w jakim maj by wypacane. Rów-
nie szczegóowo normuje ))Przywilej« porzdek i rodzaj na-

lioestw, spraw konserwacyi kocioa i jego aparatów.

Nakada wic kanclerz obowizek na duchowiestwo
kolegiaty, aby koció porzdnie i czysto by utrzymywany,

otarze pilvnie przyozdabiane, naczynia i szaty kocielne sta-

rannie przechowywane i pod piecz wicekustosza oddane,

lvtóry dla tem lepszego strzeenia icli sypia mia w za-

krystyi '"').

Opywa zatem Ivrzysztof Szydowiecki w wszelkiego

rodzaju dobra ziemskie, w zaszczyty i godnoci, wpywowym
Ijy dostojnikiem w kraju i nawet po za jego granicami.

Zdawaoby si wic, e posiada wszystko, co czowiel^a

uszczliwi jest w stanie. Szczliwym jednak sam si z pe-

wnoci nie czu, w koo niego mier zabieraa jednego

brata po drugim, a kady z nich schodzi bez mskiego po-

tomka; i Mikoaj, podskarbi, który kilka tylko miesicy wy-
przedzi go do grobu, zmar bez pozostawienia syna. Sam
wreszcie przez dugie lata nie móg doczeka si nastpcy,

a kiedy ten wreszcie w r. 1524 przyszed na wiat, wnet

przyszo mu znowu opakiwa jego mier, a w latach na-

stpnych mier dalszych trzech synów.

Tak gin ród w chwili, kiedy by wanie u szczytu

swej potgi.

Nie dziwna wic, e przejcia podobne musiay si do-

tkliwie odbi na stanie zdrowia kanclerza. Z pierwsz wia-

domoci o chorobie kanclerza spotykamy si w r. 1518. Czu
si wtedy rozdianionym, powiedzielibymy dzi zdenerwowa-
nym. Byy to zdaje si angustiae animi alterationes^^^), z któ-
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rych juihuik lulalo si dokloiowi Noskowskicimi '"") szczli-

wie wyleczy Krzysztofa.

Gorzej byo z duchowa rozterka, przygnl)ieniem, w które

Krzysztof Szydlowiecki z pocztkiem r. 1522 zapad "*^).

13y to liiiinor mchinclwlicus ^^^), dokuczliwie trapicy

kanclerza, oraz wysokie rozdranienie nerwowe, pod wpywem
którego w czarnych l^arwacli zapatrywa si kanclerz na

swój stan zdrowia i coraz l^ardziej si niepokoi "*).

Nie brako jednak Szydlowieckiemu w tych smutnych

chwilach dowodów serdecznej przyjani i yczliwoci ludzkiej.

Król przesya Krzysztofowi z Wilna najszczersze wspó-
czucie ^'^) i wielk okazuje troskliwo o jego zdrowie.

Trzeba koniecznie poz)y si wszelkich myli przy-

lirycli — pisze Zygmunt — i ))pogodnym umysem« znosi

cierpienia od Boga zesane.

Wprawdzie z powodu wanych spraw pastwowyci
obecno kanclerza obecnie bardzojy bya królowi potrzelDn,

woli jednak, al)y jak najrychlej powróci do zdrowia, anieli

ze szkoda dla niego ruszv sie z Ivi'akowa.

Równie serdecznie ubolewaj nad chorolj kanclerza

jego przyjaciele, ale wród nich najwicej ciepa okaza mu
Tomicki^") i nie mao te przyczyni si sw wiar i sercem

gorcem do podniesienia jego zamanego ducia.

Widzc jak bardzo imaginacya kanclerza j)rzyczyni si
do zwikszenia jego niedomagania, stara si przedewszystkiem

biskup uspakajajco na wpyn.
Przedstawia mu wic, e choroba jego zgol nie jest

poczona z niebezpieczestwem ycia, e wic nie ma si

czem trapi i rozmylnie przygnbia.

Odwouje si nastpnie do jego rozumu i u})()mina, >'aby

mnie znosi przeciwnoci", w sowach, w których zdaje si

jakby )rzmie ioracyuszowskie aeiuim memento rebus in ar-

diiis seruare mentem. Niech zreszt zda si na Boga a niech

wystrzega si uywania wielu lekarstw, te bowiem wycieczaj
tylko siy, któremi nie bardo moe si clilu)i nie do od-

porna budowa ciaa kanclerza.

Tymczasem troskliwy król posya do oa Ivrzysztofa

Szydowieckiego fizyka .Tej Królewskiej Moci '^°) a ten wido-
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cznie zgadza si w pojmowaniu genezy choroi)y z Tomickim,

gdy biskup pochwala sposól) jego leczenia.

Wszystkie jednak sztuki lekarskie nie na wiele si
zday, gdy kanclerz jako do zdrowia przyj nie moe,
a z pewnoci do jego polepszenia nie mogo si przyczyni

narodzenie si— zamiast syna —czwartej ju z rzdu córki ^^^).

Jest wic Szydowiecki coraz wicej przygnbiony.

W takim stanie duclia wdzicznem zapew^ne sercem

przyj musia — nie gratulacye Tomickiego z powodu przyj-

cia na wiat córki — lecz sowa jego pene otucliy w lepsz

przyszo. ))Za dobre uwaa powinnimy to, co Niebo nam
zsya. Ten, Który wszystkiem rzdzi, wie najlepiej, co nam
najbardziej potrzebne, a trzeba mie nadziej — koczy bi-

skup — e po kilku córkach przyjdzie nareszcie i syn«, jak

si to przecie ))nie rzadko zdarzaw ^^^).

Ale nerwy i humor melancholiciis mimo wszystko dalej

gnbiy kanclerza i gdy ten nie wie ju, jak sobie radzi,

przywouje jakiego lekarza ydowskiego ^'^) i pozwala, aby

))Katarzyna Telniczanka« czary na rzucaa ^*^).

Bya to dawna kochanka Zygmunta, z czasów jego po-

bytu na Wgrzech, póniej ona Andrzeja Kocieeckiego,

podskarbiego w. k., zmarego w r. 1515.

Po mierci ma osiada na dworze syna swego (i Zyg-

munta), biskupa wileskiego, Jana ))z ksit litewskich« we
Wilnie '^°), gdzie jednak, pchana dz miostek, spokojnie

nie moga usiedzie. W sieci swoje pragna wplta Tomi-
ckiego '*^), a gdy jej si to nie udao, skorzystaa z choroby

kanclerza, aby zawiza z nim stosunek.

Przybywa wic na dwór jego ^^^) jako gularka, incanta-

trice, aby rzucajc na biednego kanclerza uroki, wej z nim
w stosunek miosny.

Szydowiecki nie przeczuwajc intencyi wystpnej ))Circe((,

zwierza si Tomicliiemu z nowych sposobów leczenia trapi-

cej go choroby, a ten natychmiast zaklina kanclerza, aby si
strzeg tej kobiety, wywicej same tylko ze i przewrotne za-

miary « ^'*).

Jest to znow'u cliarakterystyczny szczegó do tak rozpo-

wszechnionej wówczas w caej Europie wiary w gusa, we
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wról)y, w czary. Nic nió^l sio / nirj otrz czowiek tak

rozumny i wyksztacony, jakim l)yl kanclerz Szydlowiecki,

nie mój^ chwilami si jej nie |)o(l(la nawet taki biskuj), jak

Tomicki.

Tak, kiedy przed rokiem (1521) chorowa, szuka rod-
ków ratunku na swoje cierpienia w Mdllcus uciieficiorum ^*^),

ale wnet widocznie budzi si w nim na gorcej wierze oj)arte

przekonanie, e |)odol)ne jak kanclerza bóle serca leczy

jedynie modlitwa i moc Boa, radzi wic Krzysztofowi, aeby
i on chwyci si tego niezawodnego rodka i »poleci si Bogu,

w tym zwaszcza wiosennym czasie, w którym wszystko zdaje

si radowa, zniewalajc czowieka, mimo jego woli, do
wesela«.

I liczny ten, peen poezyi ustp zamyka biskup sowy
pocieszenia, e ))si za niego modli i drugim modli si kae« '").

Kiedy wreszcie przyszed kanclerz do zdrowia, oznaczy
nie umiemy, w kadym razie w roku nastpnym (1523) czu
si musia ju zupenie silnym, jeli król go z nowem posel-

stwem wysya.
Lata nastpne do r. 1532 obfitoway wprawdzie w smutki

(mier 3 synów), ale y jeszcze syn Ivrzysztof, rado i caa
nadzieja biednego ojca. Ale kiedy i tego z pocztkiem r. 1532

mier zabraa, kiedy nadto w roku tym straci córk Dorot
i brata Mikoaja, ból. który szarpa jego sercem, zama take
i siy.

Osabiony ostatniemi przejciami organizm podatniejszym
by musia gruntem dla wszelkiego rodzaju chorób. Nie szcz-

dziy te one kanclerza i w jesieni 1532 r. j)rzykuy go osta-

tecznie do oa boleci ^^^). Opanowaa go febra '^'), dokuczao
mu cierpienie jakie na tle odkowem *"*'), a nie uatwia
leczenia upadek si, ze staroci wyniky '^^). Sztuka lekarzy

tylko chwilow przyniosa kanclerzowi ulg, tak jednak, i
ju si zdawao, e niebezpieczestwo mino "°). Byo to je-

dnak zudzenie; on sam czu ju, e zl)lia si ostatnia go-

dzina, postanowi wic stosowne wyda zarzdzenia, a potem
ju gotowa si do mierci.

Myl sw zwraca naprzód ku dzieciom: ku niezamnym
jeszcze córkom: Ivrystynie i Annie, oraz ku temu dzieciciu,
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które maonka jego w lonic swem nosia ^^^), ustanawiajc

dla nicli opiekunów w osol)aci zicia, Tarnowskiego, ony,
Zofii z Targowiska, i siostrzeca swego, Pawa Wolskiego,

kasztelana sochaczewskiego ^'^), aktem, spisanym w ostatnich

dniach padziernika "^), w starociskiem swem mieszkaniu

na zamku krakowskim, gdzie lea zoony niemoc ^^^).

W ich wic rce zdaje piecz nad wwyksztaceniem i wy-
chowaniem w dobrych obyczajachw córek i wmajcego si za

aslv Bo narodzi syna«, dla którego przedewszystkiem

przeznacza wszystkie swe ruchome i nierucliome dobra, córki

za poleca wyda za m i wyposay ''^).

Pomimo choroby, umys kanclerza dziwnie pogodny ^^®),

serce gorce — jak zawsze — dla sw^oich bijce, a zwaszcza

dla tej »najprzyw'izaszej, najwierniejszej, najbardziej odda-

nej "'') towarzyszki ycia. Pragnc cho w czci wywdziczy
si tej drogiej maonce za jej mio i wiar maesk, za-

bezpiecza dla niej 1.200 z. p. wiana i tyle przywianku na

dobrach swych: Kowala, Zbocin, Grbocin, Zerkowice, Prze-

mczany ^^^) i czci Pleszowa '^^), oraz na dwóch swoicli

))dworcach«, na zamku krakowskim i na Podzamczu nad Wis
pooonycli ^*°), a prócz tego pozostawia onie do dalszego

uytlvu te wszystkie domowe sprzty, klejnoty, oraz srebrne

i zote przedmioty, które suyy do dotycliczasowych jej po-

trzeb '*^). M i ojciec uczyni w ten sposób zado swoim
uczuciom i swoim obowizkom.

A po tem wszystkiem pomyla o sobie. Spocz pragn
w tym swoim opatowskim kociele ^*^), w którym za ycia
ju grób sobie zgotowa ^*').

Po witacli wreszcie Boego Narodzenia przysza osta-

tnia godzina; jak po clirzecijasku y, tak te z pewnoci
koczy, po pojednaniu si z Bogiem, z modlitw na ustach.

Zgas 30 grudnia 1532 r., po pierwszej nad ranem '**). Zw^oki

pochow^ano na razie w Krakowie, zapewne w^ kaplicy Pran-

doty, w której leaa ju posta kanclerza, w wmosinej od-

lana pyciew ^*^).

A kiedy zima miaa si ku kocowi, postanowia rodzina

nieboszczyka speni jego ostatnie yczenie: 13 marca 1533'^^)

wjTUSzy z ciaem aobny kondukt do Opatowa, gdzie osta-
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tcc/nio zoono je w lewym tiansriH'ic kolegiaty \v. Marcina,

w przygotowanym przez Krzysztofa dla »popio6\v swych«^*^)

grol)owcu.

mier Krzysztofa gbok okrya aoi) nie tylko jego

najliliszyeh krewnycli, ale i licznycli przyjació i domowni-

ków. I nic dziwnego. Wszak najczulszym by mem, najtro-

skliw^szym ojcem, w przyjani staym i do usug pocbopn}Tii,

wyrozumiaym i i)obaliwym dla niszycb, dla suby: To

te nie kama napis, jaki na pomniku jego pooya mu
wdowa i córki:

CRISTOPHORUS DE SCHYDLOYYECZ CA.STELLANUS ^ ET
CAPITANEUS CRAC. R >^ P >< CANTELLARIL S cv

ETC. YIR MIRA PIETATE ^ ET SINCiULARI PRIDENXIA
INSIGNIS X CUM ITA OMNIA IX YITA COMPONER

ET '^«) X UT M(3RTALITATIS SEMPER MEMOR ESSET
MONUMENTEM HOC >< gUOU CINERIR ^ SUIS >< IMMINET x

YIYENS FIERI FECIT '^ MORTUUS EST AUT(EM?) AN -

M >' D - XXXII DIE PENULTIMA DECEMRRIS ETATIS '*')

YERO SUE L

XY COLLACRIMANTIH ^ UX()RE - LIHERIS ET AMICIS

DULCISS ^ EIDISS. Qz '°°) FAMILIARIBUS.

Z jakim za pietyzmem przechowyway córki i)ami ojca,

dowodzi fakt, e wszystkie do imion pierworodnych swych

synów przyday to, które nosi ich dziad a ojciec drogi '^').

Prawdziwie szczeremi równie zami opakiwa zgon

kanclerza dostojny jego rówienik i przyjaciel niemal od lat

dziecinnych, król Zygmunt ^°^), u którego— jak pisze ^Yapow-

ski — primiim gratiae locum obtinebat, i serdeczny druh jego

w kancelaryi koronnej, biskup Tomicki. omierci jego dosy
obaowa nie mog<<, pisze podkanclerzy do Ottona z Cliod-

cza, wojewody sandomierskiego ^^^), wnajlepszego w nim mia-

em przyjaciela, a w urzdzie najzgodniejszego i najzacniej-

szego toy\'arzysza<< ^^^).

A jeszcze w om miesicy póniej wspóczu z sob
kae Erazmowi z Rotterdamu *^^), e zgon Krzysztofa »o wielk

301



Fig. 117. Pieczcie i podpis Krzysztofa Szydowieckiego jako kanclerza w. k

i wojewody krakowskiego.

(Z wydawnictwa Dziayskiego Liber yeneseos).

go przyprawi! bole, bole, która — jak tuszy — jest nam
obu wspóln« ^^%

Po szerokim wiecie, na którym nie mao liczy kanclerz

})rzyjació, zgon jego nie móg przej bez wraenia. Jeden

z nich, biskup Stefan Broderyk, który w czasie swego przy-

musowego pobytu w Polsce nie jeden raz dozna yczliwoci

kanclerza, amaro corde '^^) opakuje w nim "szczególnego

swego i drogiego patrona '^''),- a po caym lat szeregu imit^

kanclerza takim jeszcze urokiem otoczonem byo, e zi
jego, ksi Janusz na Ziembicy i Olenicy, nie zawaha si

w napisie wyrytym na grol>owcu swej ony, Krystyny, nazwa

j córk incumparabilis heroin *^^).
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Jeli w slowacli Lihri (jcnescos: "Klóir^o /luikoiiiitc i i)rzc-

slawne czyny zalcdwichy ksiga ol)j moga. Miowali go nie

tyllvO ci, którzy cnot Jego wypról)owali, lecz nawet i ci, któ-

rzy nigdy go nie widzieli... opiewaj go gono'"") Hiszpanie,

niedostpna Brytania, Poiliigalia, Wochy, Niemcy wszyscy,

Tnrek, Scyta, Moskal..." niezaprzeczona kryje si przesada,

w kadym razie wiadcz one o rozgosie, jakim w ówczesnym
wiecie clirzecijaskim i tam, gdzie póksiyc panuje, cie-

szyo si imi i)olsl'iego kanclerza-dy})lomaty.
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ROZDZIA XVII.

Posagi i losy córek Krzysztofa Szydowieckiego.

>s^iedugo po mierci Krzysztofa Szydowieckiego, w sty-

czniu 1533 r. ^) przysza na wiat zamiast spodziewanego

syna — cóii<a. Nadano jej imi: Elbieta^). Gdy wic Bóg
nie da w pogiol)owcu syna, ogromna fortuna l^ancerza spa-

da w caoci na cztery jego córlci: zamn, lietmanow
Tarnowslv, dorastajce ju panny, Ann i Krystyn, na nie-

mowl wreszcie, El)iet.

Clioway si córki ])od troskliwem okiem matlvi, po

mierci ma ])rzemieszkujcej stale w mielowskim zaml^u^).

Pocliodziy ze znakomitego rodu, uwietnionego jeszcze przez

ojca nieboszczyka, byy nadolme*), bardzo posane, wic nic

dziwnego, e l^onkurentów nie Ijral^o ^). Jedna z nicli Anna,

))od lat wielu« '') zarczon ju bya z synem Jerzego Radzi-

wia, kasztelana wileskiego, o drug Krystyn stara si Ja-

nusz, syn Karola, ksicia na Ziembicy i Olenicy ^), i Anny,

ksiniczki egaskiej ^), a potomek króla Jerzego Podjebrada.

Gdy wic Andrzej Tczyski, kasztelan krakowski, za pore-
dnictwem Tomickiego zabiega dla bratanka swego o rk
jednej z wsponianych, dorosych córek nieboszczyka kancle-

rza ^), spotkaa go ze strony opiekuna panien, ietmana Tar-

nowskiego odmowa, tem zrozumialsza, e jednym z konku-
rentów jego pupilek, bya latorol królewskiego domu; owiad-
czy jednak zarazem hetman, e nie ma nic przeciw temu,
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'I:il)l. \1.IV.

Olenica. Koció zamkowy, kaplica poudniowa.

Tumba kamienna z postaciami Jana, ksicia na Ziembicy i Olenic}',

oraz ony jego Krystyny, córki Krzj^sztofa Szydowieckiego.

Dzieo Jana Oslew z Wiirzjuroa. Szczejcó.





al)v l)rataiick kasztelana wszed kiedy w zwi/ki. maeskie
z najmodsz Elbiet, ale dzisiaj zdaniem matki jej, p. Zofii,

zawczenie mówi nawet o zarczynach ^°). Szczliwiej za-

koczyy si starania ksicia na Ziembicy i Olenicy, Jannsza,

dwudziestopicioletniego modzieca ^^).

Dwudziestego ósmego sierpnia 1534 r. podpisywa biskup

Tomicki w imieniu Krystyny z penomocnikami ksicia Ka-

rola, kontrakt przedlubny ^*), e ksi Janusz pojmie za

on Krystyn, z powodu jednak nieobecnoci gównego opie-

kuna Tarnowskiego '^), zajtego wojn, spraw oznaczenia

wysokoci posagu i oprawy uchwalono odoy a do po-

wrotu hetmana z zastrzeeniem, i lub odbdzie si dopiero

po zawarciu ukadu dotyczcego posagu, a w czasie i miejscu

oznaczy si majcym przez ksicia Karola (ojca narzeczo-

nego) w porozumieniu z Tarnowskim ^^). Weselne gody od-

byy si w Krakowie dnia 20 lutego 1535 r.'^). W jaki sposób

zaatwiono spraw oprawy, nie wiemy, udzia za Krystyny

w spadku pozostaym po ojcu — oznaczono — jak zoba-

czymy —ju po uroczystociach lubnych w r. 1536 w di^odze

ukadu familijnego.

Powyszy udzia Tomickiego w przedlubnych ukadach
by jak si zdaje ostatni posug dla zaprzyjanionego z nim
domu Szydowieckicli. 29 padziernika 1535 r. "ku nieopisa-

nemu wszystkich alowi(( '^) wyzion ducha, »ten dzielny

obroca praw Kocioa i ucinionyci« '"), vir oinniiim cstimo-

nio irtnte singiilari ac uitae integritate praeditiis '*), m
))o podniosym umylew ^^) a wysokiej kulturze i wybrednym
artystycznym smaku. I on podobnie jak jego przyjaciel Krzy-

sztof, spocz w grobowcu, który mortalitatis memor uwiis

ipse sibi posiiit'''^).

Niedugo potem mier zabraa znowu jednego z czon-
ków domiis Sidlouicae, tym razem w samej wionie ycia,

bo czternastoletnie zaledwie dziewcz, Ann. Wzniosa jej

matka marmurowy nagrobek w kolegiacie opatowskiej ^'),

tu obok Krzysztofowego pomnika, przyozdobionego w tyme
samym roku 1536 przez zicia Tarnowskiego wspania pyt
bronzow^*). Wesza ona w miejsce dawnego, marmurowego
napisu i bya niczem wicej, jak tylko jego plastyczn illu-
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stracy, bo wyobra-
ajc lament ro-

dziny i przedsta-

wicieli rozmait3xh

stanów^ po zgonie

kanclerza Szydo-
wieckiego *').

Z chwil mierci
Anny pozostay ju
tylko trzy dziedzi-

czki wielkiej, Krzy-

sztofowej fortuny :

Zofia Tarnowska,

Krystyna ks. Ziem-

bicka i maoletnia

Elbieta. Ukad fa-

milijny z tego roku

(153(3) postanowi^*)

prawdopodobnie, e
^/a czci na Opato-

wie przypa miay
lietmanowej Tar-

nowskiej, ^/g czci
na Szydowcu El-
biecie, pozosta za
sched (po ^s i^a

Opatowie i Szydo-
wcu) otrzymaa 1^3'^styna, której jednak spucizny tej nie wy-
dzielano, oczywicie w zamiarze spacenia jej kiedy, aby

w ten sposób siostry w Polsce pozostae utrz}'Tna si mogy
przy rodzinnej ziemi ^^).

Stosunki midzy wydan za m na lsk Krystyn
a matk jej i siostrami byy serdeczne, nawet czue. Ksina
Kiystyna pisuje do p. kasztelanow^ej ^'^), do siostry ))Haluchny((,

przesya im podarki, wdzicznem przez nie przyjmowane ser-

cem ^"), w^ zamian matka, syszc raz, e »Kaclma« ^^) — jak

ksin w domu zwano — poszukuje róaca, szle jej wpacie-

rze bursztynowe, jeszcze pana ojca — tyle, ile ich ma« *^).

Fig. 118. Ksi Mikoiij Czarny Radziwi.

(Icones Familiae Ducalis Radicilianae).
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Kiedy w r. lóiJIJ Kry-

styna powia syna,

Karola Krzysztofa,

pani Zofia ^°) posya
mn zwierciado, ró-

wnie po )>ojcu nic-

boszczykuu'^) — wal-

bowiem wszyscy nie

mog si go wy-
chwali, a takby si
sam widziaw zwier

ciadle, e bardzo cn-

dny(( '^) — przy tej

za sposobnoci do-

cza l^lbietka dla

siostry )>miodu wa-

zeczk« ^^), a cho-

cia go )>nie wiele

«

ale za to ))biay« ^*).

To znowu w jesieni

1547 roku przesya

))lvachna« siostrze-

nicy swej, Zofii Tar-

nowskiej (póniej-

szej ksinej Ostrog-

skiej), pikne da-

ry ^^), odwiedza na-

wet w lecie roku tego matk w^ mielowskim zamku, ale tam

zapadszy na zdrowiu — »lekarstwa wzywa« ^^).

A tymczasem o podrastajc ju ))Haluni« stai^a si

Mikoaj Radziwi Czarny, syn Jana, kasztelana trockiego ^'),

brat stryjeczny Barbary. Matka i córka przyjy rade owiad-
czyny Radziwia, yczliwie te na spraw maestwa tego

zapatrywa si ksi Janusz ^^), którego pani krakowska

o rad prosia, a do której wraz z córk obiecywaa si za-

stosowa "'^).

Przed lubem jeszcze uzyskaa narzeczona Radziwia pe-

wno, e dobra Szydowieckie w caoci stan si jej wianem.

;. ir.l. El/,l)irUi / .S/,\ clK)\\ iuckiih. Ksina
Mikoliijowa Radziwiowa.

(Icones Fan/il/ae Diicalis Raditilianae).
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Prz)'sugc t, mimo woli zreszt, wywiadczy jej szwagier,

ksi Jamisz, który, potrzebujc pienidzy ^°), da, skoro

widocznie nie byo gotówki, aby Szydowiec sprzeda i w ten

sposób jak najryclilej spaci mu cz, jalv na dol)racli miaa
jego ona*^). Ale Zofia i Elbieta Szydowieckie zanadto go-

rco przywizane byy do rodzinnej ziemi, al)y na podobny
projekt z lekkiem sercem przysta mia3^ Prosz wic ksicia,

aby nie zmusza je do sprzeday Szydowca ^^), aby go ))w obce

rce nie puci« ^% gotówki wprawdzie na spat potrzebnej

nie maj, ))jeli jednak ksi tak dugo i z Opatowem i z Szy-

dowcem trwa raczy« ^*), to niechby jeszcze do wniemaego

czasu cierpliwoci okaza« ^^). Skoro za ))Haluchna« pójdzie

za m, a »dal)y Pan Bóg tego niedugo doczeka« *^), wtedy

»ten, komu si dostanie, rad to zapaci, a za osobliwszy to

klejnot sobie i ))ialuchna(( z nami przyjacioy pociecli

mie bdzie (sic) trzyma si i mie to gniazdo albo oj-

czyzn, z której si pyszni i z której wielcy panowie

i sawni etc powstali« ^'').

Tak pikna obrona rodzinnej ziemi nie pozostaa bez

skutku. Ivsi zrezygnowa ze sprzeday Szydowca, da
jednak za cz swoj 2.000 z., z której to sumy pomimo
przedstawie pani krakowskiej, e ))cz ta daleko za to nie

stoi« *^), nic opuci nie chcia, w przekonaniu widocznie, e
w razie sprzeday Szydowca, uzyskaby za cz ony sum,
równajc si powyszej kwocie. Gdy wic innej nie byo
rad3% zawiadamia wkocu Zofia Szydowiecka ksicia Janusza

w pierwszych dniach czerwca 1547 r.^**), e pienidze ju dla
gotowe i prosi go tylko, aby )>zwyczajem polskim przyby
raczy na granic kraju np. do Ostrzeszowa albo gdzieindziej,

niedaleko Olenicy«
^°) i tam ))uczyni zapisw ^^), t. j. pokwito-

wa odbiór sumy. W odpowiedzi ksi ziembicki wysa
13 czerwca 1547 r.^^) do Ivrakowa swych penomocników, któ-

rzy z rk Jana Tarnowskiego umówion kwot odebra mieli.

Wkrótce potem, 26 lipca 1547 r., udawa si hetman do

ksicia Janusza z propozycy, aby sprzeda mu sw cz na

Opatowie ^^). Nie ma wprawdzie potrzebnej na razie gotówki,

przez swego wysannika jednak, Niemieczkowskiego, podaje

))kondycye i obyczaje« ^*), pod jakimi spraw zaatwi mona.
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Jeli ksi nie przystanie, musiaby kupna wzaniecha, nic go

jednak nie ol)razi<(, gdyby komu innemu cz t sprzeda ^^).

Jak si ostatecznie sprawa skoczya, nie wiemy, prawdopo-
dol)nie dla Tarnowskiego pomylnie, w póniejszych bowiem
czasach wystpuje on jako wyczny waciciel Opatowa.

W ten sposób zaatwiono ostatecznie spraw dziau dóbr
ojcowskich. Ukochany i)rzez ))Haluchn« Szydowiec pozosta

Fig. 120. Pomnik ksicia na Zienibicy i Olenicy,
Janusza i jego maonki Krystyny z Szydowieckch.

(Koció zamkowy w Olenicy).

przy niej, nie potrzebowa zatem spaca ze czci Krystyny

Mikoaj Radziwi, wówczas ju ksi w. cesai^stwa rzym-

skiego^^), z którym poczya si Elbieta wzem maeskim
w zimie 1547 r.°'). Wesele najmodszej córki Ivrzysztofa Szv-

dowieckiego z niezwyk odbyo si wspaniaoci. By na
niem król Zygmunt August °®), bya i Bona z licznym orsza-

kiem ))matron woskicli« °^), a sdziwy król Zygmunt I. tylko

z powodu choroby '^^) wymówi si od udziau w godach córki
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rogiej mu zawsze pamici kanclerza . . . Ta, o której piewa
Royzyusz, e ant omnes forma piilcherrima uiryo ^^), dziewi-

ciorgiem dziatek obdai'zya ma swego, od r. 1553 noszcego

zarazem tytu »liral)iego na Szydowcua, nadan}'^ mu przez

króla czeskiego, Ferdynanda I/'^).

Synowie Mikoaja Czarnego, do wsekty kawinowej« ^^)

nalecego, wszyscy si do powszechnego kocioa obrócili *'^),

a byo ich czterech: pierworodny, 2 sierpnia 1549 r. w mie-
lowie urodzony, Mikoaj Ivrzysztof (Sierotka)''^), póniejszy

pielgrzym jerozolimski i wielki obroca wiary katolickiej,

a przytem hojny mecenas ^-), Jerzy, przyszy kardyna ^^), Sta-

nisaw, Catolicissinms *^^), i Olbracht. Z piciu córek wycho-

wao si cztery '^^); najmodvSza, Krystyna, prz3^sza na wiat
w r. 1561 '0).

W lat 8 lub 9 po zampójciu Elbiety umiera najstar-

sza jej siostra, Zofia, hetmanowa Tarnowska ^^), równoczenie

za prawie, druga siostra, Ivi'ystyna, ksina Ziembicka. Zgas
17 czerwca 1550 r. w Festenbergu ))Kachn« zoono w ole-

nickim zamkowym kociele, w kamiennym grobowcu, na

którym pozostay maonek taki pooy napis:

SUB HOC MONUMENTO SEPULTA JACET ILLUSTRISS.

OMNI QLE LAUDE DIGNISS. PRINCEPS

AC DOMINA D. CHRISTINA FILIA ILLUSTRIS ET
INCOMPARABILIS HEROIS D: CHRISTOPHORI A.

SCHIDLOWICZ CASTELANI CRACOYIEN. ETC. CONIUNK
ILLUSTRISS. PRINCIPIS AC D. D.

JOANNIS DLCIS ML NSTERBERGEN IN SLESIA OLSENSIS
COMITIS GLACEN: ETC. QUAE SINGULARI

PIETATE AC YITAE SANCTIMONIA ET INTEGRITATE
PRAEDITA, ONIBUS, QUE YIRTUTIB. ORNATISS.

EXISTES RE
LICTO YNICO FILIO CAROLO CHRISTOFORO OBIIT

AN: D. MDLYI AET. SUAE: AN. XXXYII DIE XVII JUNIP^)

Na te wszystkie mierci patrze musiaa pani Zofia Szy-

dowiecka, wszystkich swych najdroszych grzeba. Przysza
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Taili. XLV. !i.

iiiatYuka. Zbiory Stanisawowej hr. Tarnowskiej.

Jan Tarnowski, Hetman W. K., zi Krzysztofa Szydowieckiego.

Portret olejny, na pótnie.





wreszcie i na ni kolej w kilka miesicy po zgonie ))Kachny«.

Umara w jesieni 155G r."), pozostawiajc zabezpieczon jej

przez mca opraw na dobrach: Kowala, Zbocin, Grbocin,
Myszów, Pieszow, Zerkowice i Dorow, Elbiecie Radziwillo-

wej oraz pierworodnym synom dwóch starszych, nieyjcych
jn córek'*).

Bole jedynego ju dziecka zmarej kanclerzowej Szy-

dowieckiej, Elbiety Radziwiowej, szczerze odczuy królewn
Katarzyna i Anna Jagiellonki. ))Pani nam wdzicznie mia« —
pisay królewn w dzie w. Michaa 1556 r.''^) — wsyszc
o smutku tym, którym W. M. Bóg nawiedzi raczy z mierci
pani krakowskiej, matki W. M. najmilszej, nie chcielimy tego

zaniecha, abymy W. M. przez to pisanie nasze w tym sm-
tku nie nawiedziy, którem W. M. naprzód ch a yczliwo
nasz wszelak ofiarujemy, smutek ten W. M. spólnym zaiste

majc i aujc go serdecznie. Rozumiemy. . . W. M. wielce si
smci raczysz z chuci a mioci swej przyrodzonej ku matce
swej miej ... i wiemy, e Pan Bóg W. M. takim rozumem
obdarzy raczy, e ten smutek swój W. M. umiesz modero-

wa, a to przedsibra, emy wszyscy ten dug winni, nad

który nic pewniejszego na wiecie nie mamy; a tak tedy

gdy to rzecz jest mier nieumiai'owana, tem to wszyscy

mamy wierniej i skromniej cierpie, gdy Pan Bóg na ludzi . .

.

na najmilsze mier przypuszcza raczy . . . W. M racz ro-

zumem si w tej wierze sprawowa, a Panu Bogn wszystko

porucza, który... A z tem W. M... damy zdrowia i wszego

dobrego od Pana, pospou z J. M. Ksiciem panem maon-
Idem ... i narodem wszem((.

Królewn Anna i Ivatarzyna Jagiellonki i w latach nast-

pnych otaczay yczliwoci sw dom ksistwa Mikoajostwa

Radziwiów. Ton listów córek Zygmunta Starego do ))Hal-

szki((, wojewodziny wileskiej, jest zawsze bardzo serdeczny.

Wic raz wstawiaj si gorco królewn do ))Halszki(( za

))panem Frykaczem, powinowatym W. M , aby on to otrzy-

ma móg o co prosi . . .« zapewniajc, e ))z maonk sw po-

wolnemi subami t ask W. M. bdzie winien zasugo-

wa« ''^). Innym razem posyaj Jagiellonki Elbiecie wódk
pomaraczow, wktórej aby W. M. raczej woniaa...«, yczc
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jej ))na wieki fortunnych lat ze wszelakiemi pociechami wedle

myli W. M. i dliwoci u Pana Boga; o czem wszystkiem

radebymy czsto sychay; a syszc z tego si ciesz3'^y; boby

si nie mogo W. M. tak dobrze nic powodzi, jakobymy
W. M. tego wszystkiego wiernie nie sprzyjay wespoek
z J. M. panem wojewod i dziatkami W. M., które prosimy,

aby W. M. od nas umiowaa* "). W ))Halszce(( Radziwio-
wej i jej maonku miay te ))królewne polskie«, Anna i Ka-

tarzyna wierne oddane sugi. )>Wszystko od W. M. z asic
i wdzicznoci przyjmujemy; a dzikujemy przytem wielce

W, M. za to yczliwe nam ofiarowanie przychylnoci swych
wszelakichw — prosz dalej królewn pani wojewodzin, aby

podzikowaa mowi swemu, J. M, ))za te stai-ania i przy-

chylnoci, które J. M. w naszych rzeczach okazowa i czyni
raczy tako jako W. ]\I. piszesz; nie wtpiemy nic w tern, i
Jego M. tej chuci swej, take W. M. onej mioci zwykle i ku
nam odmieni nigdy nie bd raczyli* ^^).

I jak przed kilku laty po zgonie ))pani krakowskiej*,

Zofii Szydowieckiej, królewn say ))Halszce« wyrazy wspó-
czucia, tak i pani wojewodzina wileska szczerze dzielia bo-

le królewien, po zgonie siostry ich, nieszczliwej Izabelli,

maonki Jana Zapolyi, przeciwnika króla Ferdynanda I.

O zgonie królowej wgierskiej doniós w sam dzie jej

mierci (15/IX 1559 r.) syn jej, Jan, ))obrany król, sierota*,

ksiciu Mikoajowi Radziwiowi, proszc go, ))aby nas asce

J. K. M wuja i pana naszegor. .. ))poleci i prosi, by nas

nie tylko opuszcza nie racz3^, ale i owszem w tylu trudno-

ciach naszycli rad i dzieln pomoc sw wspiera . . .* '*).

))Halszka« Radziwiowa szle wic królewnom sowa wspó-
czucia swego, które te jej dzikuj, e raczy waowa smutlai

naszego, którym nas Pan Bóg nawiedzi raczy* ®°).

Stosunki królewien z wHalszk* Radziwiowa nie ogra-

niczay si jednak tylko na korespondencyi. Widuj one ksi-

n^'), w styczniu za 1560 r. zapowiadaj nawet przyjazd

swój na Litw, ))abymy si wszyscy w dobrem zdrowiu tam
ogldali* . . . **).

W pótora roku potein ))z powszechn wszystldcli a-
ob* zmar dostojny szwagier ))pani ))Halszki*, hetman Tar-
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T:<1)1. XI, V

Op;itó\v. Kolegiata w. Marcin;

Fragment prawdopodobnego nagro-

bka Zofii z Szydowieckich,
hetmanowej Tarnowskiej.

(Spraw. kom. do bad. hist. sst. ic P. T. VII.





nowski **), w trzynacie miesicy za po nim, zgasa ona

sama. Zmara 20 czerwca 1562 r. w ul^iszl^acli ^*). Po uroczy-

stociacli pogrzeiowycli w Wilnie odl)ytyci, zwoii jej zo-

ono w ijirol)acli rodzinnycli w I)u)inlvach ®^). liya to pani,

Ictór opiewa poeta: (jua ncc eral mclior... nec in crris san-

ctior iilla^'^)'! Ivtór sawi Icardyna Hozyusz: i.v ullaiii idil

aetas haec nosrn siinctiorem et relujiosiorem . . .
^^).

W at cztery po zgonie ))Halucliny((, ze mierci I5ar-

bary, Spytcowej Tarnowslciej, córvi podsl^arbiego w. k., Jalvól)a

Szydowiecl^iego, zesza do grol)u ostatnia atorol Domiis

Sidlouiciae ®*).

Fig. 121. Herb Odrow ze smokiem.

Szczegó z pomnika Jana Krzysztofa Tarnowskiego.
(Katedra tarnowska).
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